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لرسلىوالرسالئ

الإط!ميضالعقيدة
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جمؤقلمجعترسفئ

إئى!قاقكئقةا

م1002-هـ1422

!

غحتبنألمخقاممىالمحقاغحتت%لمحقاتخوألققاففاغخ!بنا!قاكرا

15!0124:تيؤلتا!لنرفىراير"2

"ا9751/41114310،لأ4:ثفئطزبايعاظفالى!لزار!باا

يظأيما!اإتجميييه!

56619992تليفاكس
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الإسلاميةةالعقيك!لرسلوالرسالةا

انخفأجصبطلنهأ

مةالمقك

اصطص.الذيرعادهعلىوللامدلهالحمد

بعد.أ!ا

والرسل،االرسالةهذاكانجاالكرمللقارممألقدمالعلميالححتميرةباقواصل

الإصلابة.العفدةعندراستاسللةني

الإلايخة.للجاةوالفكروالحضارةاقاربحتمنلوالنوةالرسالةأنريبرلا

لأقوامهم.ونجادنهمالألاءميرةهيالشاريخلحفمة

مراجهةفيلالقطالاسديافيقامواالدينالمؤس!صيرةهيالحفارةوقصة

..الرطواعت

و!الى.رمادكلفيوالاطلالحقس!الصراعهيالفكروتصة

فصولاأرلعةعلى-نعالىاللهبتوليق-الكتا!حاءوتد

الال!الوحى.اكأوللفصلا

مخالى:ولبه

واصطلاخا.لغةالوحي-ا

الوحي.عصمة-2

-شيهكلوستالتيرحقهطنكلها،الكاثاتشملتالتيتعالىاللهعايةف!ن

الوحيكانولهدا،خلقهأمرليتعهدتهكمامعاثهأمرفيالأنسانتعهدانبهالحفيق

..والحقالورنحوالثريةخطىيقودالإلهي

الوحي،لكلمةالرعيوالاصطلاحاللغوبةالمعانيعنالفصلهدا!يتكلمناوقد

بىأووجاإلآاللهيكنقةأنلركادليتاا:الكريميماالآيةإلهاتيرالتيإلوحيألواعوشرحا

.()1!خبهمغبيإئةيخئاءناإذلهتجوحيرلولأيرللأوججا!ررا؟
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الإسلاميلاالعقيدة!والرسلالرسالة

غفئيظهرفلاانب!نجافي:تبالىاللهتجوليوضجهللوحيإلهئاعماتاهاك(نوأكدلا

أتنغواقدآلىيفلغصزصداخنفهومنيخذنيلنبىيخثلتفإئهزلوليمىارتمىفنإلأ!آخذانجه

.(1)!!غذداثي؟كاوأحمىنذيبمبفاوآحاطرتبمليلالات

الوحي،عممةفيلقدحواالملحدينلمصوصمهااقيالغرانققصةولالا

الكريمة.الآيةوشرخا

ينفيناالفةفيغأنجه!يالئطانأنقىتنئاداالأنيولازلوليمنتنلثبرآرتجاوفا)

.،2)!خيهغغيغؤاللةيخاتجهآاللةيحبهغئتمالطاد

والرسالة.النبوةاالثانىالفصل

الدلاورصل،الطيحةرراءمالكفالرسالاتالىالرحاجةعنتكلفا

حلقمنبعلمالذيالحقمنهجالىالحلتىودعوة،!الآخرة

الققوااتيوالخصانصالأناء،تاريحمنالحلماءاسقرأهالديالنيتعريفوقدمنا

..علها

وكلنبيرصولفكلواحد،ثخصعلىيطلئكيهماوالرسولالنبيألىإلىودها

علىيدلداكلا،الماصدقديالتغايرعلىيدللاالآخرعلىاحدمماوعط!،رسوللي

شخصعلىيطلقالىدإنهماثلأ(وبشر)انسالىالترادفيكاللفظين،المفهرمفياختلالهما

محىعلىدلالةوحهنهمالكلرلكى؟عانةأوخديحةأو(حمدأومحمدهوواحد

.لرا.أوإنائاالحصكادبه،خاص

لقد،الكاملالالاد،وبخلودالمرلةو!مو،المكانةعلولهمجيغاوالأنجياء

لالر!مىالعرملاولو،ليميماينماصلونلإدهمذلكومعواعطفا!،اللهاخار!

أحمميناللهحلقجر-ويملمعيهاللهصلى-ومحمدالأنياء،الصل

الإلهيالمنهجتتصمنكناالمرسلينعادهمنالمصطفيربعضعلىتحالىاللهأنزلوتد

وامحلداود،وربرر،موصوترراة،إلرابمصحفمنهاونعر!والأجاء،الجاةلإصعلاح

وسلمحمغاعل!هماللهصلىمحمدوقىآن؟عيى

دايماله.اسم)سلامبهيخققالديالعامالإيمالىقفيةمنجرءالكتبلهذهوالايمان

82-26الحى(لأا

25.الحح()2
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الاسلاميةةلعقيدا!والرسللرسالةا

اتلعاداوخوارنالمعجزة(الثالتالفصل

مخالى.ولبه

المعجرة.-ا

العاداتحوارقم!الواد-2

كلادجرعرضا،الاصطلاحيوممهومهااللعويةودلالتهاالمعحزةحكمةئرحشا

.االلامعلبهموعىوسيماد،وداود،،ومويسى،صالحاللهألياءلمعحزات

اللهتصدلقعلىقاطغالرهاتايدبهعلىنعالىاللهيطهرهاممحرةليلكلألىوأكدلا

مديئقومهإلىإلانيمدمألىالأحوالمىبحاليعقلولا،ابخوةدعوىفيوصدقهله

االدعوىكلجردحولهالاسيخمع3النوة

عنبدبلولا،أحرىدلاثلتصحهاوقدتمرد،قد،النبرةدليلهيلالمححزة

.االعجرة

والاشدراح.رالإهالةوالمحولةوالكرامةالإرهاصبيىالمروقسقائم

الأنبياءمسيرةاالرابعالفصل

محخالى:ولبه

الألياء.عدد-ا

االألاءناربح!يوالمكانالرمالى-2

إلادأوللهو،اللامعيهلآدمورسلهتصالىاللهلأنهباءالطاهرةالمبرةلداتلقد

..نبيوأول

الرسل،لهؤلاءالإجماليالعددندريولاكالوا،خماالرإلىرللأاللهبعثثم

.نئا.وعثرينخمةفيالعلماءوحصرهم،أسمانهملعضعياقصالمجيدالقرآلىلكن

الخلا!حولهايدورشخصياتهاكلأندقيمال!الحصرهذاالىلرىونص

الحمةهؤلاءعيروشحصاتأسماءهاكألىكما،الكملوذيا!الياسك!دري!،

وهم.أبفن!،الحلا!لملهموالمنرب!

.!وتع،ولقمانوعرير،،اليوشعأوموسىوقى،الخمرأوالصالحالجد

دأإلىواصقا..رجحناهمادلائلودكرناليهاالمحلفالشحصاتلهدهعرصناوقد

وهم:،بئوعرونائنالىهولولهعلىالمحمعالعرآنيالعدد

المماعل،-7،لوط-6،إلراهم-5،صالح-4،هود-3،لوح-2،آدم-ا

موسى،-31،أيو!-21،شص-11،يوسف-1،يعقوب-9،إسحق-8

http://www.al-maktabeh.com



الإسلاميلاالعقيدة!والرسلالرسالة

زكريا،-91!الع-18،يوس-17دسيما-61،داود-51،هارور-41

وسلم.جمغاعيهماللهصلىمحمد-22،-عيى21،يحى-2

منلفتهممواط!إلىوبرشدرميا،نرتثاالرسلهؤلاءلبرتالأجرالتوحاء

اتاريحيهة.والوفائعالرعةالصوصرحلال

إبراهمذقييةؤبرئوحءمعخقناومفنآدمذزيخةب!اتجيننجنغيبماللةآنعماتدينأوبك)

(1!)راخامدياومقىإلراثلر

!لا**

لي.القاهرة

هـا1422شةالأولىحمادىمن16

م6/8/102

حذيفةأبو

المسيرأحمدسيدمحمد-د

الدينأصولكلية-والفلفةالعقيدةأشاذ

الأزهرجامعة

185صيم(1)
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ولاكلةالفصل

الإلهيالوحي

صطلاخاوالغةالوحي4لاولاالمبحث

الوحيعصمة4الثانيالمبحث
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4اكأولالمبحث

واصطلاخالغةالوحي

الوحي.لكلمةاللغويةالمعانى.

للوحي.الشرعي.الاصطلاح

لوحيهانواعأ.

الوحى.ملكأوصا!.
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الاسلاميةةلعقيدا!لاوالرسللةلرساا

الوحىلكلمةاللغويةالمعانى

يفال.،الحعيوالكلاموالإلهاموالرسالةرالأنارةالكالةممعالياللعةليالوحيحاء

وأوحىرحىهـلقال.أوحىوكدلك،خميبكلامكلمهأيوخاتجبماالكلاماليهؤخى

كت.ممعى

اللحويةالمعانيوهذه..الرعةريفصر!إبمدوالوحاءوالوحا،الثار(يوأوحى

:الخالشلوعلى؟الريمةتبيراتهفيالمجدالقرآناشحدمها

الإشارة

أ!إنهنمفاؤحىانمخرا!مىقؤمهغنئ)فخرفي.تعالىقولهفيالاشارةبمحنىالوحيجاء

.()1(وعائكرةلخوا

بيالياءشنيوهو،اللامعليهزكرياقصةيبقفيجاء!الكرشالصوهدا

لهاللهاحاطهامارراى؟اللامعيهامرشمكفليخج!،دلمعشئاالبهرسبلغ،إسراثيل

فاذليزقابمدفاونجذانمحرا!ركبرئاغنهادخلكلنا)بقولهالقرآنعمهاعراقي،الكرإسةص

.)2(!حاببيربثءن!يرزقاللةإناللهبخدبىئوقائتفذاندثآنىمريغبا

انفظغرمىإفيرلآقال):رلهلدعاهره!،ليلهمنفقابمللولد،ليكرياقدتحركخا

امرأتيوكات،رافيب!انمؤاليئجفتوإنىءلثقارتلذغائكآك!ؤنجنمثاالرالنواتعلنبن

.)3(!رفارلطواخفنهيفقوبآليبىويرتيرتيىءؤتا!لذنلثينبي!تكاتجرا

ييقلادذلك،عصتهالىمالهاتقالصيخىاللامعليهزكريايكىولم

!ميأكلبحازاكالىأنهالحاريصحيحديجاءدقد؟ثررةذازكريايكنولملالألاء،

:-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسولتالفقدتورثلاالألاءأدالعاموالحكم،يدهعمل

.،!دقةتركناما،نورثلاالأنجياءمحاتر"نحن

وفقلعدهسإيسرائلليوليوسوالحكمالوةفيلرنهالولدركرباطلىهـامما

الله.!هح

العاقرروحهومنالكبرحالفييحىاسمهلغلامالسلامعبركريابشررعدما

11سشم)1(

0137ناعصا!(2)

6-4مى3(3)
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11الاسلاميةالعقيدة!والرسلالرساللا

غلاثمبييكوناتى!فاذرله.دهةليلاءلحعلتهشديدةفرحةغمرتهوقدمعخاوت!

قالكذنلث)قال.اكليالالهيالجرابفكالىع!!انكرم!نجنغترقذغاقراانرأقيوكات

لثا!)1(نلثونمتجلينخنفكوقذمينغنيفورنك

حملعلىتدلاعلامةلهييراناللهدعاالصدرواتراحالقلبطمالبةمنولزيد

لالهصيخصألىوهيعجةآيةإلىتحالىاللهفأرشدم،الئرىلهتعجلامرأته

يخالتلاثائال!تكينمألأآيتتتاذآيةلياجغلرتتال)بيالهاأيامنلاثةيتطيعهلا،الكلام

.)2(يؤنجا!

حئدالصوت!انجاس،علةولامرضبكلىلليمصجحوأنتأسوبا،ومعى

قبهبهايطضلزكرياعلامةاللهجعلهوامما،الجحرةديمرصاواللانفيلعاهةلي!

..ا!رانهحملعلى

قرمهإلىالوحيرسالةوبؤديالبغامانةيخحملنجيالسلامعليهركرياإنوحيث

.-اللإغعنبتوقفولبمالمهمةهذهبهكنبقطع!لم

.)3(!ؤع!ئكرةلخواآنإيبمنأزحىانمحراببرقوبغنىفحرح)

وآخرهالنهاراولاتحالىاللهلتحاليهموليرمصلاهمنتومهعلىيخر!فكاد

الآبةأكدتهماوهذا،صونهلاحتاصلظراخفيمة)شارةاضاركلعىهنافأوحى

رشرأإلأايامتلانةانستكينمآلأآيئثقاذآيةبيانجغلربئ)قاذ:عمرالىاسيورةفيالأحرى

)،(!والأنكاليلانغئيولنينجرازئلثوادكر

)ثارةأيرمزم،الا9قولهفمعنى

الاشارةومراللغولةسايهاباحدفاالوحيكلمةاستخدمالمحيدالقرآنفإنومكذا

..الحفية

*كلأ*

08-9)1(مر!م

)2(ش!:01

011صث!)3(

14عمرالىا!(،)
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الاسلاميةلعقيدةا!.لرسلواالرسالة12

الفطرىالإلهام

تعالىاللهدطرالدي،العطريالإلهامهولغويممحىالقرآليالالىفيالوحيحاء

تمالىقولهالضهذاويوصحبالكود،مذافيوطانفهالمارسةوهأها،عيهالكانات

كلبركبيتنم!يفرلثونوبقاالخر،بريونااثجاليبناتخديأنالخل!إنىرئلثوآوخن)

لآيخةذللتبيإدنتاليشقاءيخهأنوائةتخنصثراثئطوبفابنبخرحذللارتلثلئلقالئبهىائمرات

.(1)!تمكر،دبقؤبم

لعملهوأداثهلقاثهأساباتحارإلىالوعوتوجيمارالهدايةالإلهامهوهالالإيحاء

عجة.رعريزةلفطرة

الإنالى،لعاهدهالامطلقةنجكولىألى)ماالحلتحمعأماك!أنالىالآيةلهتوقد

معدةتكونأن!إما،التخر!وبرئئرتاانخاليضاتخديأد!.تمالىقولهإلهليرمارهو

)ومقا.نالهحلفولهإلبهنجرماوهو،الإتاحعلىصيطرتهيحكمكيالإنادبهها

خاصةأماكنمىللنحلالاسيعدهماأييعرشود!

يايصلحثحرأوحلكل!يى،لهليرئاالنحلتججرأناللهحكحةاقفتوقد

مريحرحهيخماوالماهالحداءلتحققافمراتكلمنيوعصياكلعدمالكى،له

.!اثتراتكل!بركبي)ثنم:نحالىتال،مصفىعل

اللهالهمهاليالطرقيتغالحلأد(يذنلأ!رتكشل)فاسثبهي:تعالىقولهرمحى

ألراله.مخلصنرا!الىاللهبقدرةرتحويلهالحسللعملإباها

نموالنواهقوالبراريالأوديةمنالمراتلتجمغشاءجثبيرالخلأنالمراداو

.االيليصلأدادونالأولمكانهالىيصلبليرةأربمةيجدلاأتىحيثصبرجع

هيإممااللوسلوكالمراتوأكلاليوتانخادفيلنحلالإيحائةالآوامروهذه

مدهممارلمةعلىوحودهاررفعيهاالنحلاللهحلقاقي،الفطرىالالهامأوامر

الوظان!.

أمريرأحدعلىللدلالةتبالر!تقاغل!بتعالىفولهلينكرأالنماءوحاء

الأمراصلدرهفعالةعاصرعلىيخوجمالاحعدواءالعلألىبمدس،اوالتيصاقعيم

..الأمراضصعضالحاصالماءلحصفيهأدأرا،دواء،ومقاومة
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13الإسلاميلاالعقيدة!والرسلالرساللا

رحلأألىالحاريصحبحدمي،السحلسلالعلاحعا!نحتالوبةالةوحاءت

ألاه3علأد"اسقهثقال،لطهيشكيأحي:!فال-وسلمعبهاللهصلى-اليأتى

-!فال،لعلثلقالا؟أتاهنمعلأ""اسفهلقالالناثةأتاهئمعلأ""اسقهلقالالقالية

لرألحقاهعلأ!امقه،أخيكبطنوكذبالله"صدق.-وسلمعبهاللهصلى

علىيوق!اللهل!دداالمرصشالماءأدوهيمهمةقاعدةإلىيرثدناالحديثوهدا

وسلم-عيهالله!لى-الر!ولأمرولداوالمربضالمرصرحالنهاولهويهمةالدواءمقدار

نعالى.اللهبأمرالماءبمخىيراتالعلشر!ممعاودهالرحل

صححثىكما-وسلمعليمااللهصلى-اللهرسولقولأيصاالا"حادلصوم!

عيهالله!لى-اللهرلولفال.فال-عهمااللهرصيعاساسصبدهالحاري

عنأنيوألهىنار،كبةأوعل،شربةأو،محجمشرطةدي،ثلائةدي"النماء-وسلم

لىالكي

الثفاءأحدكمأرادإداإ:قالعههاللهرضيطادأليسعليصالمرويةالآثارومن

عندرهفاامرأنهمنرفيحدالسماءمماءوليلهاصحيمهثياللهكتا!صآيةلحلي!

شعاء".د!لهكذلك!يشربهعلأبهلحلجثزمهالفى5

ائفرآرمنوئرذ)تعالىقولهلصعخماءدالفرآر،وجوهصدلكاسثفولحله

فيولزقلأاتحالىفولهلصصاركالمطروماء.)1(!قثفؤبينوزحقةلتفاغفوفا

نكغصطبن!فإد.تعالىفولهبصالهاءفيهالروجهاالمرأةوعطيما)2(قاركالآناغالماء

لتاسيلثئاغيه):نعالىقولهلنصشماءوالحل)3(!نرئاهافكئوةنفخاتةشي؟

دي)إن.شالهجللحقالاالويوالتفيهرالراقيلتأملرعوةالخلآيةخاموجاء

و!اومآكلهاليوتهاليوالهامهاللحلالإيحاء!يأدوالمعنى،يمكرود!لقؤبملآيةدلك

دلالةتدل،عجيةكولةإلهةشهإدراكالىالعاقلالإناديدفعمالطونهاصتحرحه

.تديرهوحكمةصنىو)لداعاللهقدرةعلىع!فة

بهر**

028صال!ا،1)

9ق(2)

4ءلاا(3)
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ال!!طالإلهام

بمعىالإلهيالإلهام.الوحيلكلمةالجيدالقرآلاايخدمهاالتياللعويةالمعاليمن

وصانعالحيروانجاهاتالرممالكنجحلقمماالأجارعادهقلرس!يتعالىاللهبقدلهما

عيهجفتفإداآرصيهأدئوشنأبخ)تى!وأوجاثالهحلتولهبيذلكجاءوقدالمعرو!،

ء.()1!انفرسبيربروجاجمئوةإنيثراذوه)ئاتحزليولاتخافيولااقيبينآنميما

كالىعندماالوحهةهذهووحههاالأفاء،هدهلعلموصىأمقبلحياللهألقىلعد

أسماءنحلالقوابلوكانت،لقلوهمإسرافيليدكورصيخردفرعونعود

وضحتوادا،قتلوهذكزاالمرأةوضعصث!دا،المحاصوقتإلىتابقهنتتمكيالحواكل

..تركوهاأش

ألىدودشهورهاومفت،مولىأمحمللرعونتوابلعلىأخصتعالىاللهلك!

لدورهاتقومادشألهجلاللهالهمهاوصحتفلما-المروندلكذكركما-أحديعقها

ماشيءأولثجرةجذعالىبحلتثدهتابوئالهتصعرأدلويدها،الإرضاعليالفطري

ثافىعلىتيقكاتأنهاويدو،لرعونرلايةمنأحدفاحاهاماإذاالمليتلقيماثم

..افي

موسىلالفاءدالرعتالمرالدعنيحنولىالربايةهؤلاءبحصعيهادخليرمودات

لهوسارالماءسحردهلدلكأعدتهالديلوثاقهتدهانونت،اليللهرفياللامعيه

..فرعونقصرأطموتصخى

يراودهاالأملوجحلصسىأمثتقدثالهجلاللهلإنوقرتهالمرقفشدةوركم

أصينالهبانيسياقهافيية61جمعتوقدكرئما،صتقلالهتوقحتإنهابلمجاتهفي

ولارتير.ولهن

هما.والنارتاد،تحرليرلات!حاديلاهما:والهيان،وألقهأرضعيههما.لالأمرالى

المرسل!.صرجاعلوهإلكرادوهإ!ا

ذكرهجلقولهميالفرقادومر،لميتقيمؤفيلكلمحةهوالالهيوالالهام-

انقفلذوواللةنكغؤيعفرسياتكغعكنمؤيخكقرئرقالالكغيجغلاللةتقواإنآمداالدي!أيخفايا)

-.نم)2!اثفطغ

92لأ!مالا(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منيهفيقيؤتكغبرشولهوآموااللةاتفواآئو!اتدينأيهايا).سحالهقولهبيالورليهو

.(1)!ليجمعفورواللةنكغويفالرطتمثونلورانكغويحغلرحمه

انفلانكةغنهغترذالمانرا3اللهرئافائوااتديرإن!.تعالىلرلهبيالملانكةترلوهو

.()2!توغذودكماتيىلانخةألثرواؤتخرئوالاؤتخافواألأ

الإلهامهدا!يوا!روحظكرةمرلةعهاللهرصيالحطابسلممركادوقد-

اللهرضيأنىعنبسدهالهحاريصجحثمي،تعددةموافففيالوحيوافقإلهخى

مقاممناتخدلالو.اللهرسوليافلت،نلاتفيربيوا!قت.عمرقالقالعه

لاءكإد،اللهرسوليا.وقلت!مملىإبرايممقامصواتخدوا)لزلت،مصلىإلرا!

علىواتجمعالححا!،آبة!رلتبخجبر،ألىأ!رتهنفلووالفاحرالسرعيهنيدحل

ألىطلقكىالىربهعى:لهنلفلت،اليرة!يلاؤه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرلسول

،.كدلكلرلت،سكىجرأبدله

الىبمعىومكتممحذثبالهعمر-رسلمعيهاللهصلى-الرسولوصفولقد

الله-رلولقالقالهريرةأليعنلدهالحاريصجحفمي،وتكلمهتحدثهاللائكة

عبرمنئكقمونرجالإسرائيلبنيمنفبلكمكانفبمنكان"لقد-"وسلمعليهاللهصلى

.فعمر"أحدمهمأميفييكنفإنأنبباء،يكونواأن

ثإنهأحدأمتيفيبكلإنمحذثون،ناسالأمممنقبلكميخاكان"لقد:ررابةو!ي

.عمر،

لأصولحئذالحكميكودأدلالدالبطينولزعاتاللانكةإلهامليرولتمريق-

مردوذا،كانخالعهاومامقبر،كانوافقهادما،المطرةومهلماتالدي!وقواعدالرع

إإن:فيقولالمعىهذا-وسلمعيهاللهصلى-الرسولنييوضحشريفحديثوهاك

فإبعادالملكلمةوأما،بالحقونكذبببالشرفإبعادالشبطانلمةفأما،لمةوللملكلمةللثبطان

ذلك،علىاللهوليحمد،اللهمنأنهفليعلمذلكمكموجدفمن،بالحقوتصديقبابخر

وبأمركمالفقريمدكم)المتطانفرأثمالثطانصباللهفليستعذالأخرىوجدومن

النوأحرجهوالاثيالتر!يرواه!وفغلآ!)3(مهمغفرةيعدكمواللهبالفحثاء

غربح!النرمديوقال،حالى

.82ةلحديدا(1)

.682ةالمقر)3(
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الوسوسة

إلقاءبمدىالوصويمة.الفرآليالادليالرحيلمطلهاحاءاتياللحوبةالعاليمن

والحيرالحقسالانانوخداع!الضفيالطاد

ثاط!الإن!غذؤألتيبكلخغثاوكدلك!.تحالىقولهالالعمالدلكمواصعومن

،-!ايمرزدومالدر!لحئوةطرئكتاءولوغرليراانمؤليلغنهدليخرتإلىلعمهغبوحيلحنوا

.()1!قمزفودفمناولمزفواوبرموهلالآحرةبؤتودلااندي!أقذة)يخهوبمغى

لالمرصاديقفمكلاهما.الإسأوالحنمنكادلسواءالطاعةاتمحردمولالشطان

الله.مبلعىريصدالفةرنجرالهةبلفي،حقدعوةلكل

القولبزخر!يكولى)مماالهد!هذاعلىالج!شاطبنمعالإن!ث!اط!والتفاء

ماالنصديفيلقون.المصبرةوعمىالمكروأعهياءالحهلاءمىصامحهبهيقرالدي

والمفيةوالفمالحقصيمررماوالعرر!،رالبرالحبرع!بصر!

وتررلابخاطبريتحادلوألىللمزميىالمافةنكودأداللهحكمةاقصتوفد

إداإلآبنيزلول.ولاسقبكسأرلناونا).تعابىقالالعيا،هياللهكلصةوتظلمكائد!

نججعل!حبهغعيغواللةآنجاتهاللةيخخكختبئالعثطالىينمبمنااللةيخغايخهبيالئطاد(نفىتنى

وينلم!نبدلنقافينفبمالظابمبروإنقئولفنموانقاليةفرعىقئولهمفيلثدي!تةال!انئنقىما

صرا؟إنىآئوااندي!نفعاداللةوإنفئوبفغلةلتلهدبنشوازللثبرانخقأنةانمنمأرتواانديى

.-)2(ئمي!!

هووالإحكام،الإزالةهووالخ،لنطاليووحي،الهيرحى.وجاد!الوحي

ومهما.الوحيلررويعماللهرلمالةوتود،الحقدعوةترانليكلوأمة.الت

ألياثهلاصراللهفإد،ابدةونلكالالنارهذادولىالجبولةوالحنالإنىشاطينحاول

.)3(!انكابرولىكرهرنوئورهيخبئأ!إلأالفةريخالى!لأوليانهوممكن

لاحمعهاسورةونرلت،رالحيالإنيالنطانعداوةسكثيراالقرآنحدروقد-

والاخماءاللهإلىاللحوءالىالملمتدعو،الريفالمصحفبها-الاس!ورةتمى

لالاطل،ويحدعودالفجعبربولىالذيرالمرحمبرهؤلاءصدالحمالةيمنحهكيسحالهله

اي!لمام(1)

الوصة)3(
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انلر!لهإ5انسطك!انسلرتأغوذقل!لعالىتال،والمكرلابمخاءويادولى

(1)لأل!وانليانخةمىل!اناسعدور!يبوصساتدي!نخاساانولواسترمن

والإلجة،واللكالربريةهيالإل!الكمالجمعصصماتتلاثالورةدكر!وقد

و!ةإرادتهصتحرحلا،قضةليواتمة،للهمحلوقةكلها!الكائات

فيكماوالصر،العينعنإطوحفاؤه،الخفيالموسوسهوالخاسوالوسواس

يضللولىفهمدغا،والحيالإديابخطالىليكماوالميرةالعقلصأو،الخيايخطان

عنهيإمماالهدا!ةوالأفكارالماسدةالقصايالكللالاطلويحادلودويحدعولهمالاس

!وسنمالىقال،نيطابيحدلهوإممالهاليالتثعهاالدفاعوإد،الطالىوحي

وبفديهنجصتةدأنهنرلآةسأنهعيهكتص!نريدلتطادكلويتععلملبراللهدىيحادذم!انس

)3(!البرعدا!إلى

اللهالنميذكرننممقاتاكئواولا!.تحالىقولهفيحاءماالظاليالحدلممادجوم!-

.)3،!نمثركودإنكغاطقفوخغوإديخخادزكنمأرليائهنمإبىيخوخودالثياطيروانتعقوإئةغية

ونأد،اللهليردبحومااتجةأكلع!ال!لياقليالكريمةالآيههدهوردتوقد

وم!المركينإلىيوسولمونالثاطيررلكى.لهىماريفأمرفيهمااللهيطغأنالمؤص

المبنالصلالإلىويدحالمحبرير!اوفلولهمعقولهم!يوبفد!ولى،شاكلتهمعلى

للملميرقالواوقد،الديحة(كلمعيتويالجتةأكلأنراعيملاطللجدلولحدعولهم

فنلمانأكلونولافننمماأتأكلولى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعهدعلى

وكير،واضحالعرقألىمع،افانجةفيوالميةالأولىالعارةفيالذليحةبحون؟!الله

سوالفالدالدمم!الخلاصلهايتحققمعبةوكبمةحاصةبوليلةللدماءإراقة!الدبح

الديدمهاستحلصلملهيالبشهأما،الدممجرىفيتحنىالتيوالميهرولاتالحراثم

الحلتحالىاللهرلطرفد،والأرنجةالأمراصأمسا!صيحملهكلاالعروقلييحمد

)،(!انخائثغبفخويحزئمالطاتنفخويحل!.شأدهحللقال،دالحانثوالحرمة،لالطات

يثلااللهإنتتذوارلالكئماللةأحلماطياتتحرئوالاآمئوااندب!أيهايا)اد!هحلو!الا

.)5((فزنونطأنتماءلأياللهراتفواطاخلالأاللةررفكخمفاوكئواجاانفقدبن

االاسسررة()1

121)3(الأسام

872،88)5(الماندة

3،4)2(الحح

157الأعرا!(4)
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لإل!اءلاصطفاا

اللهأدبممىالالهيالاصطماء!ألةميمهمة!ألةعلىوالوةالوحيففةتفوم

الكمالمطهرهيالاصطماءو!ألةثاء،لاخلقهمنشاءماويختاريصطفينعالى

انحيرةلفغكانناونجخارفيءمايخخثق)ورئكتمالىفال،والقدرة6رالإرادالحلمفيالإلبم

.(1)!لركودغفاوتغانناللهلجان

..نمالىاللهحلقفيكثبرةاصطفاءاتماكإد

ودوالفحدةذو.وهيالحرمالأشهرايئهرهمنواصطمىالرمانتعالىاللهحلقلقد

..القدرويلةعرفةريومالحمحةيومايامهمنواصطفى.ورحبوالحرمالححة

الماجدمنواصطفى،ونحظمترفعالاحدمهواصطمىالمكادتعالىاللهوخلق

..وأئالناسمئابةوجعلهالحرامالت

يفطبىس)اللة:تمالىقال،والاسالملانكةمىالاصطفاهكادالوتيرةهذهوعل!

.)2(!لمبردمغاللةإنانسبىوصرسلأانملانكة

اللنبوةءلاصصفااحكمة

نأدهالحفبقشيءكلوسعتالتيورحمهكلها،الكانماتشملتافياللهعايةإن

خلفهأمردينعهدتهكما!شه(مرميالأنانتمهد

خىعياجهةمنالقانردهذايصدرأنلدولا،قانونالىتخاحالجاةألىربولا

..واقمدسالفوليحطى

يملكولاايفحهمابكليجط(لىعىقاصر-كمجتمعوالالالىكفرد،الإنادرالى

القانولى.سلطةنحميانيالحقبفيةآالإلزافوة

الملكبرقولىالعالمير،ربإلاالكاناتنوقولى،اللهإلاالإدارنوقويى

كلغفنومويخه!وناوالآرضالموالتئنلثلثه).تحالىتال..القهارالراحدإلاوالجلكوت

ء--.)3(!!قديرثيء

..معاشهمأمرينظمالهيقالونالىحاجةفيمالاس

لى!مرة،سنلجاةبمراحليمرلكهللقاءخلقوإكلاللحدميخلقلىالإلالىانثبم

ممى،(حلالىالأرصهذهطهرعلىومرة؟ثلاتطلماتفيوسةمدكوزا،ضايكن

57)2(الحج68)1(القصص

21)3(الاندة
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.يقولحثاللهوصدقا.اللهإلىالهىيكودوبرة،الأرصباط!فييتوئجو!رة

.()1(فملانجهكذحارنجكإنىكادحإثلثالألالىأيخفايا)

هذهألىطالماالآخرةوسادةااللهلفاءحىإلىاللما.هومهمتاؤليأتيها

13عهامحبدولأمنهامفرلاالتيالهايةهي

لكن،الإلانلمكلةوالأنجرالأولالحلهووالممادالمحاشأمردياللهعنالتلقيإن

التلقي؟كص

العليعنويأحذ،الأعلىالملأإلىيشمعلأناكتالهأولمطرتهمهيأالادكلهل

الأعلى؟

رالعلم،درجاتعلىالإلاليفالعقل،العمومهداتمعوالوقانعالدلانلكل)لى

وتوارد،اللهعننجلقىأنيمكهالديهوالاسمى-،دددالعص،تعاوتعلىالنري

؟المؤهلاتهذهيفعوص؟التلقيهدامزهلاتو!ا3الحصهدايكولىس:تاؤلات

باسخقاقها3يحكمومن

الخالق،علىالمخلوقويحكمالأمر،يخقب!الاالر،صننظرهلاالحوا!إلى

الصجح.الطقريفط

حاءتهغ)ؤإداتحالىاللهتال،الجاتهداليابعقولالأمرهوالإلهيالاضطفاءالى

آحرموااندي!ليصليت!يةيجغلجثأغتخاللةاللهرللأوتجيناثلئؤتىختىئؤبنننقائواآبة

.)2(!يخمكرودكائوابفائديذؤغذاثاللهعدمغاز

أكرمللرسالةيخارسحانهاللهولكن،ورنجاتهمالرلإرادةيحضعلا!الاصطفاء

أمينوعيهاجديربهاهوومنوازكاهموأصلحهمالناس

فيوحدهاللهالىمردهاوحعلفوتجاتأكذاالأصطماءقضيةالمجدالقرآدأكدوفد-

باغسرسلهبىيخياللهرلبهنانبغفىئطلعلكغاللةكادوما!!ثأنهجل!قال،كثيرةآيات

.)3(!غطئمآخرتنكغوتقواتزبخواوإدورلئلهلالتهفآئوا

الله؟صالتلغأمانةوتحيلالعبعلىللاطلاعصهل!نكلهمالرلليى

وتلكالعطمالرتلهذااهلهوسالرمنويختاريصطفيشانهجلاللهولكن

لمنوبالرسالةالاصطفاء،علىاللهبقدرةوالمينالتمديقيخ!،الحيمةائمولة

..الكبرىالأمالةلهذهواختارهماتجامم

1124،سام)2(.6،الالثقاق(1)

917.عصادآل)3(
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لإسلاميةاةلعقيدا?لرسلوالةلرساا

للوحيالشرعيالاصطلاح

مكذا.الرعيالاصطلاحلحيللوحيمبراممهونالفدمأديمكن

النل!أمانةلقحملخلقهصيصطفيهوسوتعالىتاركالر!بيرصلةالوحياد

الخلق.إلىالحالقص

للنحصولديةلمشةظواهرويصاحهاممصدرها،ضروريعلميصحهاالصلةهلىه

..حولهلمرالمصطفىيملنهاتوحجةآثارويتعها،الصطمى

هي:أسعلىيقومإله:لقولالمصطلحهداولرضيح

تعالىاللهمنالاصطماء-ا

الرحيهذاكلصدرالمررريالحلم-2

للوحيالما!ةوالديخةالمةالحال-3

لقوصه.المصطفىيتحملهاافيالردالة-4

عيهبوسىاصطماءموق!عبىالمجدالقرآدحكاهيخماتمافاواصحةالاسرهده

لأفلهفقاللارارأىإد!ئولنحديثأناك،مل".تحالىفولهولقر(،والرسالةللرةاللام

الي)!اموسىبالوديأتاهاللما!فدىانليعلىأجذأولقر!فئهااتكمتعنيساراآشتإنيانكؤا

(1)لأيوحىبطلال!بئاخرتلثوألاجاطوىانئفذسبانرادإتكنغثكقاخقربكأنا

لعدمامصرقاصذالباءليمدب!مىروحهومعهاللامعبهمرصحرجلفد

الطريق،معاليحرفدلم،مدينأهلم!روحهوالدالبهيرالبحكدسينعرمكت

علىودل.لخديذاوالضابكفاوالسحابشائاالحوركادوالحالالئحا!لبرولرل

الر!صندفوداأيتمطلود!لعلكم!أخرىآيةفيتعالىقولهدلك

يخمعلقدلديهالأملقحددلحد،علىنازارأىالمصطرلةالحالهده!يهوويما

الطريق.إلىير!ثدهصعندما(ويحدلالار

ت!هيددلكؤ!وقد،لهتحالىاللهاصطماءوهيالبهرىالمماجأةكاتاتربفلما

للبادةالمتحفةالمقدسةبالا.لوهيةواقدكرالمكالىلطهارةالعلبنخلع!ييظهرونعيبدني

والجراء،والحسا!اللهلقاءالىبالإلالىالواصلالعابمالالاليالمصيرعلىوالتنيهالخالصة

أخمهاأكاذآتيماالاعةإن!لذكريالفلاةوآقمفاعدنيأناإيأإنةلااللةأ،إنيى)تعالىقال

نم.)2!كردىمواةواتعبفابلننلأصغفايفدتكقلا5ننىلنالفيكلئخرئ

،16-1،طه)2(13-9طه)1(
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21الإسلاميلاالعقيدةجلاوالرسلالرساللا

يتاكدخىوالرهانوافثهوبقال!كانوفوعهاوالورالمماحأةعطموأمام-

تعالىلفرلهالوجلللقدالإيخاسبىلدأورسولأ،فاوجحلهاصطعاهاللهألامولى

طرتدهاوليعمىغنىبهاوأمنعنهااتوكأعمايميقال!ئولىيايميثتنلثوما)

.(1)!أخرى

وإلدليوالعقليالمينوارلهوبجدألماسهيلتفطاللامعليه!وصكادوما

ولاحدفافال!نحعىنجةميفإدافآئقاها!مولىباأنفها)قاذاالالةالمفاجأةوقحتخى

!أخرىآبةلرءيخبربنيفاءتخرئجخاحكإنىنيكوافنهمنم!الأونئليرتهالمجدماتح!

،)2(!اانكرىآياتاسئريك

علفاويورثه،لهالاصطعاءقصةيؤكدلمرسىوتعالىسحالهالمولىقدمهبرمالىهدا

القاهراالقوياللهصوأنهإليهالوحيبمصدرضرورئا

المححرتالىهاتالىوقحتليصاء،ال!دواحراججةالحصاالقلا!ليالرهالىتحلىلقد

..للوحيالاصطماءموق!فيموالت!

،جانكألهاوتقزسربعةحركةوتتحركتعىحقيقةحيةمولىعصاانقلتلقد

تخ!ولاحذفا!:يخادبهالفدسيالحلويبالصوتل!دا،مدعوزامدبرأموسىفولى

)3(!الأونىبرتفال!يدفا

عسوداء،وهيعضدهتحتبدهاللامعيهموصيحعألىأحرىمعحرةدلكوأعف

3اللامعبهمولمىأ!امالمعحرلالىوقحتوقدالفمر،للفةكأنهاتلألأتأحرحها!إذا

أدللكمحا،يدعلاممامولمىوتأكد،الابقةوطيتهالأولىشرتهإلىشيءكلعاد

..الحكيمالعزيراللهمصدرهالوحيهدا

صص!مهفرالديفرعولىإلىلاللاغالتكليصوهيافافةالفاجأةكالتثم-

لاقيبر،اللهإلىوالصراعةلتكيفالاشحابةالاالسلابمعيهموسىأماميعدرلم،قي

آ!ري!ليويربمضدريلىالثبئرتقاذ!طئإئةفرعردإنىاد!!؟نعالىقال

لهاشذذ!(حيهرودءأفليق!وبىلراليواخعل!تؤبحيمقهوا!لابىضكقدةوإخنل

جالمراناكتإنك!كنبراولدكرك!فيائخككى!مريأليوألنرنجة!يأرلي

)،(!نولىيالمؤللثأويختفدقال

172-18)1(طه

21)3(طه

.23-91طه)2(

36-21طه)4(
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الإسلاميلالعقيدةا!والرسللةلرساا22

:!قالالوحيحلدونالنعرفوقد

مداركعنالحارح،لهمالماس!الأناءل!دراكالروحانيالملكلقاءلياشغراق

سأفر!ليللواحدةلحظةفيدلككل.الريةالمداركإلىبزلنم،بالكيةالشر

الصرإ)1(لمح

الثحورويخمع،رتالهتلحهالىعلىيملكالوحيإلىيقولأدحلدرداب!يريد

لليولكود،الروحاليوالملكالصطصالانانببرالمربداللقاءهذالحوويرجهه،كله

تحصلنم،والعقلالحواسصالرألفهماعرمعرفةووصيةحاصإداركالحالهذهفي

للشوبلغهاالبيبدركهاوعفبةحيةحالةإلىالروجةحاتهمنللوحيعورمرحلة

الخ...أوخرنهيأو(ص!ورةفي

والا،الملكلقاءوهوالوحيألواعمىوثائعمهمنوععنيعبرحلدونالنولعل

!مأووجاإلااللهيكلمهانلثركاد!وماالكريمةالأيةجمقهاشعدرةصررلللوحي

.،)2(حيهمعليئإلهيخاءمابإدلهديوحيرسولايرسلأوحجا!وراء

تردادالرحانيالملكلقاءديالاستراقاوللوحيالمالةوالدليةاللهمالتغيرات

!علسدهالخاريصححففي،محبنصمصمدلدلاالوحيبدءحدت!يوضوخا

فالتةالهاالمؤشبنأمعاننة

يرىلادكاد،النومديالصالحةالرؤياالوحيمنعفحغاللهرسوللهبدئماأول

فبتحراء،لعاربحلوركالىالحلاء؟إلهبثم،الصبحدلقنلجاءتإلارؤيا

إلىبرجع3،لذلكونجرودأهلهإلىبرعأدنيالعدد،دواتاليالي-التعبدوهر-في

حراء.غارميوهوالحقجاءهخىثملها،يترودحديجة

الجتهعدمنيبلغحتىلعطنيفأحذليقال،بقارئأناما:قالاترا،.لقالاللكفحاءه

(رسلي.ثم

أرصلني.3الجهد،فيللعحتىالنايةدأخدني،بقارئأناما:ففلتاقرأافقال

ارسلنينمافافةفغطنيفأخدني،لقارئألاما.فقلتاقىأ،:ففال

ا!رم.وربكاقرأ؟علقمنالإلانخلق،خلقالذيربكلاسماقىأ.لقال

+عيماحويلدتخديجةعلىفدخل،!ؤادهيرح!ع!صصماللهرسوللهالرجع

اهـ311سةالأرهريةالطمههـ58خلدولىابرضدت)1(

لأه.الورلى)2(
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23الإسلاميةالعقيدة!والرسلالرسالة

لفد.الحبروأحرمالحديجةلقالالروعدهـعهخىفرملوه،رملوليرملوني.لقال

".دفيعلىخت

الرسالة!دىعلىخلمةبدرحاتللرحيمصاجةطلتالرحفةوتلكالمعةوهده

عألمثامبنالحارثأنالخاريصجح!في.أولهمنايرالعهدآحرليفكات

الوحي؟باتجككصاللهريوليا!فالعبئتجداللهرلول

!بزجمل!اللهرصوللقال

؟قالماوعترقدعيفمصمعليئأندهوهوالحرسصلملةثليايخيأحالا

يرلرأيتهولقد+تميماعال!قالت،يقولطفأعيفيكلميرجلاالملكليبتفلرأجانا

عرفا،ليتفصدجيما!انعهيفصمالردالديداليومديالرحيعليه

لذلككرل!عيهأنرل)داواللامالصلاةعيهاللهليكالىالصامتلنعادةويقول

تغير.أيوحهه،وترتد

***
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الإسلاميةالعقيدة!لاوالرسلالرسالة،3

الوحيأنواع

برأؤويخاايآاللةيكتنةثرءأنكادوتا).الكريمةالآيةجمعهاوألواعصورللوحي

.)1(!خبهغغلبئإثةيخئاغفالإذلهيوحيرلولايرللأوحجا!وراء

واللأياءكالى!واءمطلفاتحالىاللهصالنفيمممىالوحيصهاالآيةقحدت

..لجرممأوللأرياء

تمددةصورلهالتلقيهدا

وحئا()الا:نعالىفوله.الأولى

إلهائا،الممىوهوبرعةيدركخميبكلامالقلبفيالإلقاءهابالوحيوالمقمود

..مافايفعوقديقظةيفعوقد

حفتدماداأرميهأنئوسىأتمإنى)وأؤيخا:شأنهجل!قولهعهعراليقظةفيفا!لقاء

)2(لاانفرينلبرسوطعفوةايخكراذوهاناتحرلىرلاتخاليرلاايخنمليفأنقيماغنيه

يمبق.يماالالهامهدا!ترحاوتد

للأناءالمجدالقرآداحكاهاوقد،الصالحةلالرؤياعهالمعبرهوالومديوالإلفاء

معةللغفلفاجاحيبملعلابم)نثرلاهنعالىقولهللألاءالمرآدحكاهساومال،ويخرهم

ثاءادضحذبىتؤمرماافغلآلتيخاقالنرىمادالالطرأذلخكآنىانفابمبيأرىإتجيلبئياقالالنني

إتاالرءياصذتقد!إنرا!يمياأدونادياة!لنحبروتتةآسلمافنفاجاالقابري!صاللة

)3(بدنجحنجطي!وقديخاة!انئينانلاغنفومذاادر-انمحبنلخريكذللث

دأتعالىاللهأمرهله!رحولما،إسسماعيلهوولذاكرهعلىإلراهماللهررقلقد

واشحا!،الامأرضسليدةمادةعلىالمكرمةكلكةزرعديغبروادفييودعه

)سماعلتولما،فتراتعلىبالريارةرلدهنجعهدوكالىالداء،ولىاللاآعبهإلراهم

لييا!قالولدهلهاصارحعجةرؤيااللامعيهابرا!ر(ىوالعحلالعيملغوبلغ

أدلحك!أليالامديأرىإلي

اللهعددلكواكأألهلدعوةاسنجا!أدإلاالصالحالالنمىكانفحا

علىاهودالأصرليهوداللامعليها!اسماعبلإلرا!يرالحوار!دادارو)مما-

اللهطاعةفيالصرعلىبنحاوناولكيولدهيماحىللاالوالد

لررىا(1)

قاتلصاا(3)
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25الإسلاميلاالعقيدة!لاوالرسلالرسالة

الأمين،التفدحطراتولدأت،المطلقاليمصرق!والرلدالوالدمىكلوانخذ

المطريالحالىبقدمولاالأعينللاقىفلافعاهمنلدلحهوجههعلىرلدهإلرا!لأكص

الإلهىا!على

قذ!إنرا!ميئياألىؤلادياة):القدلميالعلريالداءوبأتياللهرحمةتترلها

)1(غطم!للإلحرفذيخاة!انم!اتلاخيرفذاان!انمخب!لجريكذلكاثا؟يخاالصذ!

الرحمن،برضاإسماعيلوولدههووفارالامتحانفياللامعليه)لراهممححلقد

لوممىوالنمحةالمداءوصارللرؤلا،ولحيرألإسماعل!داءالماء!كااللهوألرل

الدبنيومالىينربمةسسةالحر

علىمصرصلكرؤباع!الحبدالقرآدحكاه!االألاءليرالمالحةالرؤياومال-

إتيانمبلث)رقاذ،تعالىقال.ولاولالايو!ئدالملكيبهيولم،الصديقيوبمفعهد

ليأئوننانملأأئغايايابات.خفرءوأخرشلاتوسععحاثلع.لبفان.ياكئفننقراتسبئأرى

)2(!تقبرولى؟يخابلى-إدرءياي

مدىعلىتفذافتصاديةلحطةلهبم!عبرهاالصديقببرسفعلىالرؤياوعرصت

تا"كلولى!فقاقيلأإلآلئهفيدذروهحفدقيفمادأبال!لعتررعودفال!"عاقاكرحمة

غاثمذلكنغدبنيخاتجيننم!تحفبزلىفقافيلأإلأنفى3قذماباكننشذاذلثيدلكلحدمنياتىتغ

)3(!يفمرودويهالال!يخحاثب

حبرهايكرليرالحصروابخ!تالمالاالبقراتدسرانهتأويلهوحاصل-

لاخىلاللهاكيالعلالنتركألىوهي،فربدهلنحزينطربفةإلىوأرشدهموررعها،

الرؤيا.تبيرعنحارحةاللامعيهيوسصمنلصبحةوهي،الوسمفثايال

وتأنيالفحطبهالدحدلاءليرالباباتواللاتالححا!الفراتلحر3

الحلالصالمحرودعلى

بحاتفيهورحاء!رحعامدلكلعدمىليانيألهالرؤيانعيرعلىريادةلرهمنم

ينحدونأييحصرولىونجه،(الفرجوهوالعوثمىأوالمطروهوالعبت)م!الناس

وعبرهما.والرينولىالأعفا!لكثرةرالدهولىالربوت

وهوومائا،يعظةيفعوهو،الإليمالألهاموهو،الوحيسالا"ولالوعيشبيرودهذا

يقاالألياءلدىأنعيرهموالهامالا!لاءإلهامليرالفرقادإلا،ولغيرهمللأنباءيحصل

الإلهياممصدره

9،-47يولف)3(43يولص)2(41تلالماا(1)
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حجابوراءمن:الوحيمنالثانيةالصورة

للذاترؤبةدرداليإلىممموغايصلنعالىاللهكلامألىتحيالصررةهده

وا!طةدون!الترةيمعدالني.الحية

ربةوكنمةلمماتافولىخاءولفا!تعالىنولهليلدلكممودخاالمجدالقرآنقصراوفد

رئةنجتئلتتاترالىفو!مكالهالقرلإلىالجل!إبىالطرونك!ترانىل!قالايكأنطرأرليرتتال

مولى،تاذ!انمؤميرأزذوأناإتيتتجتلخانكتاذأقاققنقاع!قاموسوحردكاحغنةبثجل

.)1(!التابهريرتنوكنآتنتفافخذوبكلابيبرنجا،قيانايرعنىاعظفيتاني

الفديةانماحاةهذه!يهوفعتومكائارمائااللامعلبهلموستحالىاللهحددلقد

الإلهيه.الداترؤبةحولحوازاتضحتالي

الةأهللبنحلاكاعلى-لفومهأولمهالرؤيةاللامعيهمو!مىسأللفد

مفطلمولمىوقرعهااللهإرادةلحدمالمعوهدا،الرؤبةاللامعلبهموسىومع-رالمقزلة

..المفرلةعدلاسخالنهااو،الةأهلعد

صارالالهيالتحليكجردالجللكى،الجلاسمرارعلىالرؤيةظلىاللهعلقثم

..احراؤهونمرتدكا

لحدالجلاسمراروهوامرحانرعلىعلفتلا"لهاحانرةالرؤيةأنالةأهلربرى

اراست!رهومنجلعلىعلقتلألهامخجلةالرزبهأدالمقرلةربرى،واصطرالهحركه

محالوهوالقض!ىليرحمتافيهودحركهحالالجل

لمع،حجابوراءمنوجهوتلقىربهكلصهاللامعيهمويسف!دكالى!اوأئا

الإلهة.الداترزبةلهتحفقولمبهالوحىالكلام

ليلة-وسلمعليهاللهصلى-محمدلسبدلاالوحيمىالصورةهذهوفمترقد-

قدشةعلويةناحاةخلالمنالاسلامةالأسةعلىالصلاة!رضتجثرالمعراحالإيراء

لينحالى.ناركربه-و!لمعلبهاللهصلى-مححد!دلايخهاناحى

عاخكغعلط!موىادا)واتجمالحملورةصدرتفيرفير(يالىالةليلأهل-

مرةذلي!انقؤىثديذغفمة!يوحن،خىإلأهواد!انفوئعبىيخطقوفا!كوئرفا

طغده)نىفأوحى!أذنىآوقولمبىقابفكانءتدقندتاثغ!الأغفنلا!تتنؤفو!فالتؤئ

سذرةعذ!أخرىلزنةرآةولقذ!يرىناعفئآئتارولة!رأىناانفؤاذكذبئنا!أوحى

ء?)2(!اننهى

.441-3،1ا!لأعرا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


27لاسلاميلااةلعقيدا!لاوالدسللةالرسا

وسلم-عيهاللهعلى-الرسولبرؤيةتنعلقالآياتهذهأديرىقوياتحاهلهناك

بعدصاحراءعارديا،ولاللفاءعصالأولىمرتير؟رآه!قد،الملائيهةصررتهميلحريل

ماخلقهعظمساذاجبريللرأىاللقاءلمعاودةالرسولفيهالرق،زميةمدةالوحيقر

التهىسدرةعدوالعراحالإسراءليةوالأحرى،حاحسمانةله،والأرصالماءبير

محمذاألى3رشقالتلفدعها،اللهرصعاتةالدةالاتجاهمدارأسوعلى

الأمةهدهأولألهاوأنجرت،العربةاللهعلىأعطممفدرلهرأى-وسلمعليهاللهصلى-

المير!لالألقرآهولقد)تعالىقولهمحىع!-وللمعيهاللهصلى-اللهرلمول!أل

النيصورتهعلىأرهلمجبربل،هو!)ممالهافقال!أحرىلرلةرآهولفد)ثانهحلوقرله

السماءبينماخلقهعظمسادأالماء،منمهبطرأته،المرتينهانينعيرعليهاخلق

تدركهلا)!سحالهلقولهرأيهاعلىعهااللهرضيعاتةالدةاشدلص3،والأرض

يخكنمةأدلتركادوما).شابحلوبقرله،!)1(الحيرابلطصوهوالألماريدركوبوالألمار

.*!)3(حبهغعبىإنةيشاءمالإذيهيوحيردولأيريبلأوحخابوراءبرآوويخاإلأالفة

مملمصحيحليموجودبدهوالحديث

صلى-البيرؤيةبنتعهمااللهرضيعاسبىاللهعديتقدمهالآخروالاتحاه

تعالى.للهرؤيةألهاعلىالحممورةآياتوبمر،لرله-وسلمعليهالله

لقلهرآهإله.رقيل،لينهرآه)لهفقيل؟الرؤيةاكةفيالرواياتاخلفتوقد

وإلرابم،لالكلاممر!ساخصنعالىاللهإدعهمااللهرصيعاسابنوقال،وفؤاده

لالرؤبةومحمد،لالحلة

ماعاتةالبدةرأيهووالا.رحح،صرلحلصرولافاطعالمالة!يوليى-

عهااللهرصيالمؤمير

رايتهل:-وسلمعبهاللهصلى-اللهرسولسألذرألاألىالحديثصححوفي

النور!إحجابهآحرحديثفيبالحجابالورفسروقد،!أراهأنى"نور،لقالربك؟

دلكسممهوقدالور،هوالديالححا!راى-وسلمعيهاللهصلى-الرسولفيكرلى

..وجلعزالربرؤية

*كلأ*
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رصولأ"برصلأو"الوحيمنافافةالصورة

والفارة،اللهعنلتب!غالحصص!و،اللامعيهجريلالملكهوالوحيرسرل

..وألاثهورسلهصحالهب

ليالعلمبالا!مملذكره،تحددةلعيراتالوحيملكصالجدالفرآنعتروقد

ي!العلم3الاحاءوقد،الآخرالحصلحيالمقدمةكلهمتهتبقبأوصا!وذكرهلعصها

هي:مواضع

يدنيببنلمائمذقااللهي!ذنقنكعبئلرتهلانةبجريلعذزأكالىسفل!"تحالىنجوله-

عذؤاللةف!نريكاذزبميلوريئلهرملانجيهبمالتهغذؤآكادمن!لننؤيخيرولرئوفذى

(1!)لنكابرين

ليليى)له:-و!لمعل!اللهصلى-لنيتالوااليهودادالزولأ!ابفيوجاء

خىصاحكفمىوالوحىلالر!الةربهعدصالملانكةصملكياتهإلاالأناءمن

داك،رالقاللالحر!يرلاالديذاكفالوا."،!جريل:واللامالصلاةعليماقاللالحك؟

تالعاكولالرحمةلالقطريخرلالديبكائل:قلتلوعدولا،

ومراعمهماعقادهمري!وبيادالهودعلىالردسياقفيالكر!مالنصهدالحاء

رالرسلوالملانكةاللهحولالما!مدة

مولاةفواللهقادعيهتطاهرارإبئفئوئكمامضفعذاللهإنىتوبااد)تجالىوقوله-

)2(!طهرزلكنعدوانملانكةانفؤميرومايثرجريل

عبهتواطماتأدلعدلمهعلىالعلالرلحول!تحرقصةثيالآبةهدهرردتوفد

داطلحه،جحقتري!الدةعلىمنهماعرةحممةوالدةعاتةالدةروخاه

إلهنطبمامعاردةإلىودعاهلجهالحبكا!وعاتهالنواطؤهداعلىتطلىالله

رسولهبنولىتعالىاللهلحنالروحن!هاتينالقرآدوهددالشراطؤ،هداالىلطردورلفه

اللهملى-اللهرلمولامبةفيحريلبنقدمهمالأعلىالملأوأدرالصرةوالعايةلالرعابة

.الصالحود.المؤمودوكذلكونأيبذاحفطا-وسلمعلبه

الهبليالإمامفيقولا،حربللاسموتحيلاتتمبراتوللعلماء

عاساسع!حاءهكداالعربر،عدأوالرحمىعدرمعاه،سرياليجريل3هـا

أصلهوالوتف،ابعناوصلوكاستوئا

89-79الفرة(1)

،انحر3(2)
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ايل"اوهر،اللهالمهومهالا-آحرأدع!الاسوأكر

الأيماءحده(ددبالحلمأهلمىطانمةمدهىبد!اللهرحمهشيخاوكاد

..علامريد:ريدعلاملييفولون،العحمكلام!يالإصالةوكدلك،مقلولةإصالقا

ألا،تعالىاللهاصاءص3الاأرلويكودالعد،صعبارة"إيل،بكولىهدا!على

الرحم!وعبد،اللهبمدتقولكماريكاثلحريل.عاصالنحديثليقالكفترى

.،امخلمةالفاطهاوالأسماءواحد،للمطتكررعد!)لعظأدترىألا

العرلةحههصموالىألهاللامعيهحربل31ديراتفقالهيليالإمامقالتم

و!ي،لالوحيموكلوحربلطؤقىماإعلاحهوالحردإر،اعحبئكار!الىلمحاه

الدينصوهىماوحر!د،ماإصلاحالوحي

وسلم-عيهاللهصلى-اليأجرفلماالعر!،لأرصولاكلكةمحروفايك!ولم

لها.دقال،الرا!وسحيرا،كعداسالكا!صعلمعدهصتألالطلقت،لهخديحة

."،إاللادهدهلييدكرأنالاسملهدا(تىقدوس..قدوس

الحدبمنها،اللامعبهحربل31دكرلجاكبرةأحاديتحاءتوقدهدا

الي-إلىحل!الديالانللألىعهاللهرضيالحطا!سعمررواهالديالمهور

وأشراطها3والحاعةوالإحادوالإبمانالإللامعنبألهوأحد-وسلمعبهاللهصلى

يعلمكمأتاكمجبربلإفإنه.ذلكعف-وللمعيهاللهصلى-الرلسولفقال،الطلق

ديخكم!

بوعنيجبريلزال"ماواللامالصلاةعيهقالصحيحآخرحديثولي

اشورنه"أنهظتتلالحارخى

جبريل!نادىالبدتعالىاللها!!إذاواللامالحلاةعيهقولهأيصنادلكوس

فلانابحباللهإنالسماء:أهلفيفيدي،جريلفيحبه،فاجهفلائابحبتعالىاللهإن

لى.لأرضافيالقبوللهيوضعئمالسماء،أهلفيجه،فأحبوه

!!*
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الوحيملكأوصاف

المفدسة،كلهمتهتليقلأوصاتالسلامعيهحريلالوحىملكالمجدالقرآلىوصص

النصوصهدهحلالم!الأوصا!مذهوتتفح،الأعلىالملافيمكالةمعوتاب

اتاية:الفرآلية

للفمرأتإتماقائوايرذلماأكنغؤاللةآيةتكادآيةتذنجاوإدا!.تحالىاللهقال-ا

ولرىؤفذىآفوااتدير!لانخقرتجلتبرانفذسروخنرتةفل!يخغنفودلاأكثرفم

.(!)1بلمبيم

شريعةيسحتعالى!الله،لالغةلحكمةالحشةعلىالإل!التثريعمضىلقد

اللهيجدولا!ثرائعمنشقهامانحتالإسلامثرب،بحكمحكفاويخلريحة،

..الخاتمةالرسالةفيثرعبماإلاالآننعالى

الحمر3وتحرش،القدسببتاشفالسحاثمر!ةالكعمةالىالصلاةليالقثةواتحاه!

والمعراحالإسراءليلهالحمىوالصلوات،الإللامصدرفيإلاحهالخفاطغانحرئما

دلكافللالفيوصلاهلالعداهصلاةلت

لالحر-وملمعل!اللهصلى-الدسولويمعودالكد!يفنرولىاتركيرلكى

التيالحقيفةألى!،جالهولسجمحمداخراعسالتنريعأنويطون،والحولىرالكهالة

ثلاثمدىعلىوم!رلامحفااللامعلبهجبريلبهلرلالقرآلىأدميمراءتقللا

الأعلى،اللأصلةالمؤمونويستشحربالوحيالرسوللقاءيتحددحتىشةوعترير

ليهمشحرلماالحطا!!صلويرقودالربعاحكامالاسريظهر

إطالةص!القدسالىالروحوإصان،الطهر-وصمهاالداللكون-والقدس-

الروحوالمراد،الحمالولحاد،العلمرربدالجواد،حاؤميقالكما،صعةالوصوهـإلى

..الحمبلةوسعاد،الحالبمرزبل!الحواد،حا،تميرادكماالمقدس

.)2(!لونجاتجرأقكفلروخاإيخها)فآرشنا.شأدهحلاللهقال-2

!ؤادها،ليطحئىاللامعلي!جبريلالتولمروتمإلىأرسلتعالىاللهأدوالمعى

لر.ممهاألىدودالافىمعلبهجىلولادةالكرامةصلهاللهاحتصهاممامفاربعلمها

ا-12ا)1،الحل

173)2،ثرش
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لالهاالملانكةصورنهعلىرأتهلوإذ،لحدبتهقأل!لوثالراحريللهافنل

الاءكرالمرع

لأ)1(اللهلاقةهده)تحالىقولهديهيكمالتريفاروخا)فولهديوالإصالة-

!)3(المهدهالدكرأداللهماحدمعمم!أطلموص)و!وله!)2(للطانصلىوطهر!ولوله

الوقلا!داللبهةإناتالمرادولبىلريفا،اللهلاقةهياللامعبهصالحلاقة

لالمروره.معلوموهدا،لعالىللهملكلأحمعهاوالكانا!كلها

المكالىهدامليهةإناتالرادول!،الوم!لهداحمتلريفااللهلتوالكعسة

حلالهحلللهبهاوم!والوتالا"لهكللألى،تعالىلله

لياللهبيوتوميمطهرة!الماحد،القيلهداص!الله!ماحدفوله!يوالإصا!ة

الصادفولى.المؤمونبعمرماالأرص

لدالالمتحلا!حهةعلىولرالبنريملكهلاننري!إمافةاللهإلىاصصماوكل

ملبههاتتقلولاشربملكهالاصالحولاتةوالكجةلالمهاحد،تحالىللهيهالليهةتتجرد

.العالمبر.ربللهخالصملكهيبللآحر،شحصس

العر!حرىوقدلا،المعرولةالمادهعىمحردلألهروحاللامعلبلححمربل-

الصاصر.مادةصلىوماالطيحةوراءماعالمعلىالروحلمطاطلاقعلىاللحوي

حياةصعملهعلىيرتلمااللامعلبهحريلعلىالررحلفط)طلاقألىكما

الإطارهذاومي،اللهلرافيوالحماعاتالأدرادو)صلاح،اللهبوحيوالعقولالقلو!

نجتناأفينافيروخاإليكأونجا)ركذلك.نحالىتولهفيررحلأنهالكرويمالقرآلىوصف

صرا!إنجىنجهديوإنلثكادناستاءصلهنفديلوراحغتاهونكىإيخاناولاانكاثنانذليي

ء--()4ئميل!

ملكفهواوالهواتالآثاممنمطهرلألهالقدسررحهوالملامعيهلجمريل

)ربيئ:تعالىتالهابرسلير،إلىالوحيأمالةلحملاللهشرلهاللهروحوهوصقر!

)5(!ايلأقيومئدليعادهير"لامىغتىآمرهبرالزوحينقياننرثيدوالذرحات

قنيلثغتى!الأببرالروحبهنرل!انفانميررتيخبريلوإلة)اتعالىاللهقال3

)6(ئين!غرلتيللساد!انفدريرمىيكولى

)1(مودلم6

11،القرة()3

115اعا!ر)5(

026الحج)2(

-025ىلررا(،)

91،-291ءالصا(6)
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إلىشلعهلقوممحمدلبهدلاعلىليقهحربلصهوكل،اللهوحيهوالقرآنإد

الرهادالطاهر؟الححةالواصحالعربيلاللالىلزلوقد،الحالمبن

وأريادةللااقريلأمالةلأدانهالأمينالروحلألههااللامعبجربلووصف

..تجديلأوتحريفأولقص

داتهديطاهرفهوالح!،لجمعبالأمينوهالالقدسسقيماجبريلووعف

رسالةبنيخملهوماعملصيمارسهفيماواسين،رالإثمالدن!مىمرأ

يخطقصوفا5غوئوفاصاخكبمعلنا!هوىإدا)وانجبم.تعالىاللهتال-4

.()1!لاشوىمرةدو!انقوىشديدغتنة!يوحىرخيئإلأموإن!االؤئ

سدلالفةلعدالممعا!راقمنمنتاليافيطيرتربمالنيبالجوموالقم

مىمرةكلليالفرآدمنالمرلالفدرلالحمالمرادأو،-وسلمعيهاللهعلى-محمد

اقريلمرات

داتهوفي،ومطقهعقلهفي-و!لمعبهاللهصلى-اللهرلحولتركيةعيهوالمفم

به.متكالحقعلىمقيموأنهويملوكه

حاءكروموحيهو-ويملمعيهاللهصلى-الرسولأماتهيخملالذيالحقومذا

حىمظرأيمرةدووهر،مه!تهأداءسيمكعهمارالقوةالقدرةمىلهملكإلهبه

الفوهلدهلأكطأو،لديع

ضرورلالىمفتالىوهما،والجماللالقوةالكر/مالضهداديجريلوص!فقد-

وجادلةاللفاءلحىوالجمال،للرسولرتوصبهاالرلالةلحملدالقوة،بهالموطةللمهمة

المقد!ة.الر!سالةلتكالقب

ختىهيللائم!أنركلشرنبمبإذديفازالروخانملانكةتزل).تحالىاللهقال-5

!)2(انمخرنطلع

علىيلمولىالملانكةصككةدياللامعيهحربللزلالفدرليلةكانإذا(نهأي

الجربدلكوردكماتمالىاللهيدكرقاعدأر3فاعدكل

ولألى،الماديةالفاصرعالمصرلب!الأعلىالملأعالىصلألهروخاجريلوسي

رالمخححاتالأفرادمراتتحيالمقدلتمهمه

ا-6)1(الخم

ه-،االقدر)2(
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عض!!إدا،اليل!انكى!انخوارلانخىأ!بئم)فلا:تعالىاللهقال-6

رما!أم!3نطاج!مكينانعرنقديعذفؤةدي!كبعرلولنقؤذإنه!تقىإداوالقغ

لثطادلفولفورمالمج!لم!اليتعلىهورما!انميرلالأدقرآةولقذئالمخودصاحنكم

)1،!زجبم

والحومفالكوا!،المخلوقاتوعحانصالكولى3لمطاضألهحلاللهمن-حدا

والبل،محكمةبوايمصحراتهافيوتح،وتخفيللبولىتطهراللهلأمرمحرات

بصانهيرقوالمحرلطلامهلقل

وقامالفرآد،آباتأوحىالديهرالاياتنلكوألدعالكوياتهدهحلقثمى

عظممعداسىقوةله،الحلقةح!الطلعةدهي،ونرله،اللهاصطفاهملكلالوحي

سادةوله،وتعالىشحالهالمولىلدىسايةومرلةريعةمكانةوله،لهالموطةالرسالة

الخمانصرصلهاخمعتلحقدهاومى،اللائكةليالقدمهواذالا.علىالملأعلى

..وتقدستاركالرةر!صبلاعم!نحملهفيماأيئيجعلهماوالمؤها،ت

،أمرهصبصدرونالمقرلينالملانكة!يمطاعجربلأداأيطر!سالمتح"!نتموكلمة

الوصصفياقرقيبهقصدعط!حر!31،الماهلصمقراءةوهناك،إبويرحعولى

.لمضلها.وبيائاالأمالةلممةنقديرا

لي-د!ملمعبهاللهصلى-اللهرصلقولالأعلىاللأليلحريلالادةيؤكدومما

يحه،لأح!دلاتاأحىإلي.نقالجبريلدعاعذاأ!)داتمالىاللها)نملمصجح

يوضعثمالسماءأملفبحبهلأحبوهفلاثابحباللهإن:يفولالماءثيينادينم،جريل

فيمضه،فابغضهفلائاأبغضاني:فيقولجبريلدعاافيأبغضوإذا،الأرضفيالقبىلله

فيالغضاءلهتوضعثملأبغضوهفلائايبضالله)نالسماءأهلفييخاديثمجريل

،لأرضا

وسلم-عبهاللهصلى-محمد!بدناتركيةالنكويرسورةمنمالكر!الصويحتم

لحل،أوانهامأدلىبلاعهوالأداءالنحملليوأمافلهونمةالوحيلملكرؤيهوتايهد

اخمعلقد،وهي-اتهمةالظةألطبر،-مىلالطاءقراءةوحاك،الجلهرالمبرل!ن

مكرآليإلىمقر!ملكلانعلىاللهرحيفهوكلهالر!للقرآد
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الوحيعصمة

للوحى.الإل!الضمان.

إليه.بمصدرالوحيالنبيإيماق.

الغرانيق.قصة.
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للوحىالإلهىالضماق

المرسللدىيتحققادلدلاعه!دوئالعت)داالرئىأواللكأدندركقبلتجدلر

..لالقبرليحطىخىالمعوتهدانحصيةإلهم

الحقلأمامهايقفالتيلالعحراترسلهيؤيدفهو،دلكعلى(فدرالاسورلى

..محاكاتهاأوثملهاالإيخانصعاجراالإلانيوالحهد

!وتو:تمالىتال،الكدابسالمنينأيديعلىالمجحزةتقعأدوشرغاعقلأويمتع

أحدتشفكمفما!انؤت!تنقطفائئمف!لايخميرنةلأحدلا!الأقالييل!ب!صعناتقؤل

----(1)!حاحبري!

لنااللهعلىاقرى-نيكلعيهويقاس-وسلمعبهاللهصلى-محمذاألىللو

نذرولاتحقيلا،صارمةلحقولةاللهلعاجلهالفصأوبالزيادةصنلوحي

إلىيمهصلجاهأوال!يد!الطقلأحدلاهلاليم،فبما"لأخدلاقولهوممى

.الحباةالهتقطعإدالالقلى!نيربانهوالذيالرت!لقطعخمه

كلها؟!الرلالةتقولمم!لالكلماالريسالةلمصاقفول!رضعلىرهدا

دولىوبحول،الضعلىالريديمعإل!لصمارمحوطالألاءإلىالرحيلوصول

..اللبئ!يالئيطاليالدحل

!م!نلثت!تةز!وليبىازنمىميإلآ!أخذايخ!غنىيظهرفلاالفبغال\)0سبحالهفال

لتىءكلوأحصىنذيهغلماوأخاطرلقمرلالاتأتنغواقدأنيخغنم!رعذاحنمهوبنيذنيفي

-.2()لأذاعد

الرلولإلىالوحيبصلخىالوحبملكمعلرلالملانكةسمددةحرالة!هماك

الثاطبرندحلسمحفرطا

البإلىللاعهويكلعهالوحيبعلىويطلعهحريليصطيتعالىثالله

كاملةاليإلىالإيحاءعميةتتمخىالملانكةم!حفظةمعهويرسلالر،مىالمصطمى

..سقوصةعر

والمعىالثر،الىأواليإلىارتحالىاللهالىعائد!البلمفولهديوالضمر-

والخريصالديلمنمصوثااليإلىرعلفدالوحيلأداللهعلملطهرأياللهلجلم

28-26الحى)2(
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منبفلمإلآعلهانجتافئانفنةحعناوطلئه!تحالىكقرله،كيرالقرار!يدلكوأمنال

ويخغلهنآموااتدبداللة!ويخغلمى.ثالهجلوقوله)1(عفيما!غنىبقذمضالرثوزلبئ

.)2(انفا!ق!لأ

!ؤم!!ثطالىلدحلدولىالملانكةمحمهمصوناوصلددالوحىأدالىلعلمأو

له.اللهلا!طماءيفا

لقولهالح!لورةلىدلكقلالآياتإلهمأشارتالديرالمكذلولىأيالالسليعلمأو

مدنجغلفولىيوعذودمارأراإداختئبمألدادهاحالديرحة3لارلةدإنورلولةاللهبغمبوم!!

)3(لمعدداوأفللامراأمعص

..أد!افالىوحهيحمطدعالىاللهألىهؤلاء!لملم

دي-وسلمعيهاللهصلى-بالرسولالتفلمنشركامعقدالظانكادوأداهدا

بي".ينمللاالنبطانفإنرآنيفقدانمامفيرآلي"منالحديتصحيحثيجاءكماالرؤيا

واحدةطرلو!يالحطا!لرعمربلفىلاالشبطارألىأحرفدالريولكادوإدا

.آخرأفخاافسيطانوسلكإلافحاعمرسلك"ماثعال

دمكىألىيحقلوهل؟!رسلهالىاللهوحي!يالطالىيوقعأريمحورلهل

الا"داء"؟اعلىالتيسم!اتجطالى

القطعرحربلالرسوللبرحراءعارلقاءلعد(لهالوبةالشرةونانع!يالاتومن

دكلما،الحالشوامقرهوسلتع،اللفاءلمحاودةالرسولتسوقالرصصدنرهالوحي

لدلك!يهكنحفا،اللهرسول)لكمحمدياثقالحربللهتدىجللدروةأولحى

رلكاثملعداالوحيترةعلهطالت!دا،!يرحععهرنقرحأشه

-الحاريصحعديكما-وفال،الحققةعورتهديالملكالرسولرأىبومودات

بحراءجاءنيالذيالملكفإذارأليدرفعتالمماءمنصوتاسمعتإذأميأنا"فسيمما

زملوني،زملوني:فقبتفرجترعئامنهفخثوالأرضبىالسماءبينكر!يهعلىجال!

فطهر!ويخالك!فكبرورئكفألدر!فنم!انمذئرأيهايا):تعالىاللهفأنزللدثروني

"(،!)فامخروالرخر

القرة(1)

الحى)3(

113

23-،2

الحبهوت(2)

-االدنر(،)
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ليهإلوحىبمصدراالنبيإيماق

وحقانقوأصولهالدي!بأركادالإيماد-وصلبمعيهاللهصلى-لليتعالىاللهأنص

كلوانمؤمونزتهبرإقيأئبرذلماالرلوذآمى)فقال،للصؤنينأنجتهكما،الكرىالرحي

وإنينرثاكفراتلثوآطقالمتاؤقائوارل!لهضأحدليقئمرقلاورشلهوكهوقلاثيههلالئهآس

(1!)اثممير

تؤكد؟ودلائلياتوتمحه،ورافعناتإليهالوحيممصدر-نيأي-ابخبىيقين

..المالينرسسراصطماءهالأعلىبالملااتصالهوعفلهالبيقلب!ي

إلىتعالىاللهكلاموصولتجعل،تفيرهفيالرازيل!مامنميةفكرةرأيتولفد

.بفولمصدرهلقيرنقطعخاصةسحزةعلىقائفاالأمةالىثمالرسولإلىثمالملك

ملكالملعدلكأدهبعر!!الملكمنلمالى(الله)كلامسمع)داالر!ولإن

.13مضلشيطارلامحصوم

ملكالملعدلكالىعلىتدلمححرةعلىلاءإلابدلكالفطعبمكنهلاأءوالحق

-.ختشسطالىلاسصوم

المعحراتاطهورديمراتنلاتإلايتملاتعالىاللهمنلحالوحيافقديرهداوعلى

تدلمحجزةصلهبدفلاتحالىاللهصالكلامدلكسمعإداالملكأد.الأرلىالمرتجة

تحالى.اللهكلامالكلامذلكأنعلى

معحرة.مىايضئالهبد*الرسولالىوصلإذااللكدلكادائابالمرتجة

معحزةسأيصئالهبدللاالأمةإلىأوصلهإداالرسولدلكألىافافةالمرتة

يدمراتنلاتوقوعبعدإلاالحلقعلىبوحهلاافكلبهص(د!نت

اهـ)2(المححرات

يدالحوع!لظغولاالنريالتصورلوقالمألةم!دالأولىللمرتجةوبابخه-

يهر،لثمحلفهيالثالةللحرتةولاقي،تعالىباللهاللكترلطاقيالعجزةشكل

المعحرة،خلالمىديهاعلىدعر!الأمةم!لى،يخفىلاماوالطهورالوصوحمنولها

أمة2إلىلوتهبرهانوقدمإلاليصوما،إيىالرحيبمصدرقرقن

582ةقيا(1)

بررت-العر!يالراتإجاءدارط918(عد27)حالكم-المر)2(
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93لإسلاميةالعقيدةا!لرسلواالرسالة

ندلسحرةإلىوحاخة،إيىالوحيكلصدرالييقيروهيافالةالمرلةمفاتقى

الرادقيفىدلهلرحياللامعيهمولىتلفيديجليواصحوهدا،اصطعاهاللهألىعلى

)وط.تعالىقالسوءاعيرصبماءيدهوأخرحتعىجةعصاهالفلتجماالمقدسر

جاأخرىمآرتيفاوليعبيعلىبهاوافئنعيفاأتوكأعمايمىتاذءنولىيابيبتتنلت

الأ،نى!برتهاسيذماتحصولاحدفاناذ!تنىجةميل!دا!لآنقاهائولىياأتفهاتاذ

)1(!انكرىآياتاسنرنجكش!أخرئآبةلوءنجرشلماءنخرخحاحكإلىيدكراصفغ

صلى-محمدشدلاجاةمىإيىالوحيممصدراليتيقىليهمةآحركلودخاولوق

وسلم-عيهالله

العدد،دواتالياليحراءعارفييت-رللمعيهاللهصلى-محمدكالىأرلأ

الماكينسجاءهمنويطعم،والأرضالمراتملكوتليتأملالمكال!مدافيويخلو

الل.وعابرجما

الالهي.الففىالىوأقر!)نرافا،أكثرالضىيححلالذيالأمر

لأعرتإنيإافال-رسلمع!اللهصلى-الرسولأدسلمصجحلينت.نالا

.ا!نألأعردهإلي،أبعثألىتجلعليئيسئمكانبمكةحجرا

بكرامتهاللهارادهح!-وصلمعليهاللهصلى-اللهرسولأدالحقابرويروي

شمابالىويمصياابيتعهتحر)3(خىألعد)2(لحاحتهخرحإزاكادلالؤةوابتداه

أوديها.ولطونمكة

عيكاللام.قالإلاشحرولابححر-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوليمرفلا

وحلمهرشمالهبمهوصحوله-رسلمعليهاللهصلى-اللهرسرلينمت،اللهرموليا

والححارةالنجرإلايرىفلا

دأاللهضاءماويمعيرىكدلك-و!لمعلبهاللهصلى-اللهرسولفمكت

شهرديدحراءومو،اللهكرامةمنحاههمماالملامعبهحبريلحاءهنم،يمكث

.)،(،...رمصالى

اللهفعلفهي،الماداتخوارقسانرنفهمكماوالثجرالححرتليمفهمويمكن

لبثر.مألوفةيخر!هيالماء،فيولاالأرضديثيهيعحزهلاالذيتحالى

23-17طه()1

عهاربحدالو!عهننطع)3(

266(مىا)خالأ!م!الررص)،(

الحاحةتماء(2)
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بطىيرا!طألىدونالرسولتاحيكمافىنكةأصواتعنمحاراقليمهذاألىأر

شجرأوحجرمىحولهعماصادرةالأصوات

الوحيصوتلقيالرلالةلخقلرالروجةالفةالقةهوفالمقصودكلوعلى

الخصي.الإرهاصطريق

إلارؤيابرىلا-و!لمعليهاللهصلى-مكتأشهرلتةالوحيتلقيبلنالا.

رآهاكماتحققت

إياهوكمالتهلهاللهلرعالةيمةويقؤي،الاعلىبالملأاليلرلطيمهدماذلكوفي

حراءعارليوهومرةاولا-وسلمع!اللهصلى-مجمذاالوحي!حأعدمارالغا.

لعداوقال،سرهبمكنولىإليهاأفصى.حدت!اعيهاوقمى،خديحةزوجهإلىورحع

اإ..نفيعلىخيت

.حدتمماتتوثقكيطريقمنأكرتلكالحيهمةالدةهدهبدآتها

على!رأتها،الاخياعةوعلاقاتهمحمدلدناالتخميالعلوكع!بخت-ا

.أبذا.اللهيحزيكلافواللهألر.فقالت،الريعالموى

ونفري،المدوموئ!،الكلوتحملاالحدبتونصدقا،الرحمفعلإلكوالله

)1"الحقلواتعلىوتعين،المي!

اللهصلى-اللهلرسولقا!ألهااليرةكتتروي..عمليةبتحربةقامت-2

؟أجاءكإدايأتكالذيهدابصاحكتحرليأنأتتطغ،عماصأي-وسلمعليهه

له.لاحرنيحاءفادا:قاك.""نعم.قال

وسلم-عيهاللهصلى-اللهرسوللقال،يصغكالىكمااللامعيهجريل!جاءه

شحذيعلى!احل!،عماب!ياقم!قالتا"جاءليقدحريلهذاحديجة،"يا.لحديحة

تحولقالت،"نعم"قال؟تراههلاقالت.عيهالجلمى،اللهرسولفقام،اليرى

هل.لقا!اليمىلحذهاعلىفحلبىاللهرلولفتجؤل.اليمىثخذيعلىلاجلى

يددحل!اللهريسول!حول.ححري!يفاحلمىفخولاقال!"!نعمقال؟تراه

صلى-اللهررسولحمارهاوألقت!نخرت."نعماقال،1تراههل:قالتححرها.

ساباقاك."لا".قال؟نراههل!فالت3ححرها،ليجالى-ولملمعيهالله

لثطالىهووما،للكانهلواللهوأثر،اثت3،

وصمهاتكصلحيالاهنعربحورا()حالحارىصجعلىالوحيولهحد:راحع)1(
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نوفل،لنورقةعمهاابنإلى!ذهت،الحبرةأهلتانلحدبحةاليدةأخذت-3

.الكا!أهللاحارعلمرعلى،الحاهيةلحينصرامرءأوكاد

ليلفيوما-وسلمعيهاللهصلى-محمدشاد!يورفةمعحديحةوتحدثت

الفىحاسمةلنحةإلى!وصل،رأىماحرمهوسمعمحمدلدلاورنةوالتمى،العار

الأكبرالا!وسحاهكولقد،الأمةهدهلبيإلكلدهلمي)والذيالرمالىلممعثيلها

مرسى(حاءالذي

عردأنه،الراه!لجرىإلىركتحديحةالدةانالرواياتبمبموتفص

3؟االالهدالئ!أنىفرلىلاءلدةيافذوسفذوسلقال،حريل

لاتهألهأجرليمحمدعميواسلحبيقالت

ويراللهلبرالمفيرلإله،ممرتليإلابهعلمما.قدرس.قذوس.لقال

لاسمهبنفىألىولا،لهلملأدبخرئلاالظالىلىالى،ألانه

اليهثارلملت،اليها!صعلمعده،عداسابممهريحةسلعتةعلامككةركالا

ليهدةياجبريليخهايذكرادالبلادلهذهأئى،قذوس..فذوس:ففال؟جريلعنتاله

قرل!؟!لاء

قالهماثلعداسلهالقال،-وسلمعيهاللهصلى-اليبقولممافاحرته

الراهـ

.)1(ريعاإبماتالهتعالىاللهرادهامماككاد

منقرةالوحيالقطع،وحريلالرلوللينحراءعارليالعريداللقاءبعد.حاما

بدروةأوفىفكلما،الجالنوامقرءوسنغ،اللقاهلمعاودةخلالهاالر!ولكؤقالرص

حفااللهرسولإلكمحمد؟يا:لحقالحبريللهتبدىحل

كحلعداالوحيفرةعلب!طالت!دا،يخرحعبمهرتقر،حأ!نهلدلك!بكر

ذلك

لنحالرع!الخاريصحيحفعي،الحقيمةصورتهديالملكالرسولرأىيومودات

فقال،الوحيفترةصيحدتومو-وللمعليهاللهصلى-اليلهـمعتقالاللهعد

الذيالملكف!ذارأسيفرفعتالماءمنصوئايممعتإذأمئيألاأفبينماحدينهلي

فقلت:فرحتركافهفجئئتوالأرضالماءبينكرسيهعلىجال!بحراءجاءني

(215صا)خالأدصالروص)1(
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دكبر-رربك!فآلدزفنم!انمذئرآئفايا!:تعالىاللهفأنزلفدترونيزملوني،زملوني

."(1)!قا!بزرالرحر!فطقرللتوئي

يوالىوهكدا،الدعوةلليععلىالعرمويختالاشداد،ثيالشرقييحصلوبهدا

الأكد.تلوالأكيد

الأمرمىئاتوتمجه،ووافعثابتإليهالوحيبمصدر-ليأي-اليبقين

..العالمينر!مىواصحطماءهالأعلىلاللااتصالهوعقلهاليقدفيتؤكد،،ودلانل

لفاالرتوز)آمن:!قال،للمؤنينأنةكماالإيمادهدالنبيتحالىاللهأثتوقد

.(!)3وانفؤمولىزبهمنإيهأنزل

*ص*
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الغرانيققصة

لووهي،محددةروايا!لهاوساقوا،العرالقفصةافيوأهلالممري!سم!دكر

علىطلالأتلفيوقد،للوحيا!لهيالصمارمدأ!يفادحةتكوداطاهرهاعلىأحد!

اللهصالتلغمحال!يلهمالعصمةئوتوصرورةبالاصطعاء،الألبياءيقيرصرورة

تحالى.

يدبهل!،الحقطويلالطرم!نوعا،صلديوهي،الا.ماملهامرادوالعراليق

..الحمال

حلى:فالاأيخىب!ومحمدالقرطيكعصسصحمدصسبئماالرواياتهدهم!

ألأيومدقمبى،أهلهكئبرقريرألدبةم!لادثي-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسرل

وماصاخكغمل!ما!موئإداواتجم)عليهاللهنألرلعهيعروانيءاللهم!عتيما

وانفرئاللآت)آقىآتمللغخى-وللمع!اللهصلى-اللهرسوللقرأها1)1(!عوى

مها،العلىالعرانبق)تلككلمن!النطادعلبهألقى،)2(!الا"خرىاتيةوماة!

ولحد،الورةآحرلي!حدكلهاالورة!قرأمصىنمبها،لتكلمترتحى(.الماعة

لاكيرأينخاوكاد،عيهلحدجحهتهإلىترائاالميرةسالولدورفع،معهجمغاالقوم

الحود.علىيقدر

ويررق،يحلقالديوهو،ويمبتيحيياللهألىعرثاقدوفالوا،لهتكلم،1لرصوا

جريلاتاهأصىدلما.صكفحنلصالهاحعلتإد،عدهلاتثمعمدهآلهظولكن

ما:قالعليهالنطالىالقىاللتنالكلقبنبلغملما،السورةعليهدعرصالملامعيه

لهاتبرخك

لممااللهجملىوفلت،اللهعل!"افتريت.-وسلمع!اللهصلى-اللهرسوللقالا

إلى!يخرةغيايضريإنجلتأؤيخااتديعييمونككاذواوإد!إيهالله!أوحىلايقل؟

)3(نمبرأ!غتانكتحذلا)3.قوله

إداإلأييولازلوليصقنكمىآرسنا)وناعيهلرلتخىمهمونامحموئارالفما

.،()!خبهيغغيغواللةآباتهاللةيخبهغثغالثطانينفيفااللةيخخأئهبيالثطانأنقىتفى

)1(الجما-2

57-73ءالرلأا(3)

-91االحم)2(

25الحح)4(
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الىلرجعواكلهم(شلمواقدمكةأهلأدالخةلأرضالمهاحرينسكادمىفمع

إيخا-أحص!:وقالوا،ئرهمث

العئطالى"ألقىمااللهلححيرارنكواقدالفومكوجدوا

افاسدةهـللاتتأ

المصمةمفاللةفيوصحوهااد،الرواياتهدهنأويل!يألفمهمالعروداحهدوتد

-التأويلاتهدهص.لهمابودقودوأخذراواحد،مولىعلىللرلسول

ويفمحلنرتجلأالقرآلىيرتلرلهأمرهكماكالى-و!لمع!اللهصلى-اليإد-1

مىاخلفهما!يهاودسة،الكاتلنلكالطالىنرصدفبمكن،تراءنهليتمصيلأالآي

مرإيىدلاصيمعهبحيث-وسلمعيهاللهصلى-البينغمةمحاكا،الكلماتللك

واثاعوها-وسلمعبهاللهصلى-اليقولمندطوها،الكمار

ونحفقهمساللهالرلهاماعلىدلكقلالررةلحعطالمملمينعددلكيقدحولم

رويمابكرد..عههعرفماوعهاا،وئاندملي-و!لمع!اللهصلى-اليحال

القةربوالهةالإشاعةلهدهمرححه-وسلمعيهاللهصلى-ابخبيحزنس

كدالكمارقلو!فيالطارألقى(ي،!عد"كلحى"في"اد:!عمهمقال-3

كدلاأي)1(!يا!اليلثوحلعركقوله،-وسلمعيهاللهصلى-الينلاوة

ألى)2(!أمافيإلاانيها!نجنمودلاأيخون!ومفغتعالىقالكمااقلاوةكعىفالأمة

برحالىقالوكما،قراءةيعلمهوإمما،الصح!مراليها!يململاالأميلألى،قراءة

ثات

لقادرلممحماقىلأخرهاؤلملبةأولىاللهكابتمى

..الكلقينهاتينقالاليأدتوهمواالدير!لحالمركولى

عيهف!نه،الكفاروهمالإلى!ثاطينلعصبدلكالتكلمالىالىآحروندهى-3

وقد،ا-لهتهمأسماءودكرالموضعهذاالىالررةهذهقراءةديالهىلماراللامالصلاة

الأ!رثالشةالحلىالغرالقتلك.حصرصلعصدقاليعيها،ألهعادلهسعلموا

دلكولعل،قراءتهو)حماءتحبطهوطلهم،صبهاحهموكرةالفوملمطلكرةالقومعلى

ويمحونالصلاةحالديمهيقرلودكالواي!نهم،واللامالصلاةعيهصلاتهفيكار

ليها.ويلعولىنهفياه
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تعالىاللهأصا!نم،-و!لمعبهاللهصلى-الرسرلقراءةسألهالفومتوقم

لمهفياتمكلمدلكجعل!حالهولألهأر،،بحصللوسوسةلأله،الثطالىإلىدلك

شطانا

لهدهلكلم-رسلمعلهاللهصلى-الركمولالىوهولخااكنرلأوللهاك-4

.ايخازاأو،قراأو،!هؤاالا"لفا!

علىوجرىلعىالفامعدبصليكادالرسرلإلىوصفاتلقادةبفولالأوللعلى

11الكلقادهاتادلاله

ا!..بهذايكلمأن-وسلمعيهاللهصلى-اليأحرالطادإد.قومرقال

و!لم-عبهاللهصلى-اليأتىالأبصلهيفالنجطاناالىعاسالنعنوبروى

حرصهلدةواللامالصلاةعليهاليأرأو،الكلمةهذهعبهوألفى،حريلعررةعلى

إلىالزمحثرقيوبد!عمها.رحعنملفهكدمنالكلمةهدهأدحلقومهإبمادعلى

.)1(والملطالهرلبلعلىلانهسقالرسولأد

الفولنصريم!منالاسأكرومهمالثئا،الحقم!تعيلاوغيرهاالأوبلاتوهده

علىوافزاءالرحيمنرللالنوةميقدحلهاواقيمالحر،!يحرثسهيليها

الرسول

لمحققيناامع

ولو،لهالمفطوعمعارصةدرحةإلىلهالرقىولاأصلها،منالروايةلردصولص

سطرهاولاأحدرراهالمارلكشاء

يليماالحلماهلم!المحفقسمعدلك!يوحخا

ا،دلةتارتإذايكونإنماالتعارصيرليرالتوديقومحاولهبالروايةالاهناماولأ.

لها.الأحتحاحدرحةميراتفقت

لاالذيوحزئهاالعقبدةصبممنتعالىاللهعناتلغلطاقليالأيخاءوعصمة

إنالقاعلىالآياتوتظامرت،رالقللالحقلوثبوتها،يمك

.لا)2،رلاتةلثغتلماتففللأ!ادزتكسإنجكآلرلنابنغالأشوذايهايا):نعالىاللهقال

،(91ص3)حالرمخريرنمير(1861ص17)حالطرينميرليرعرماافاوبلاتهدهراحع)1(

(05ص23)حا!اريونمبر،922(ص3)حبخراسوتمبر81(،ص12)حالؤطيونمبر

76الماند،)2(
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الرلالةعنوالحرا!،الصربحالإلهيالأمرلهذامعارضةعيهالريادةأوالوحيلكماد

الله.طاعةعلىوتمرد،الممطفىالإلانلهذاليطتاقي

الأناء.حقفيبتجلزلكركل

لأتخذركوإذأنجرةغياتمريماإينثآؤيخاالذيعنيفوبلثكاذواليان!يببحالهوقاد

انفتاترعبصانجاةمبغفأدقاكإذا!قيلأثاإيخبئتركنكدتنقدئخاكألىرتولا!خيلأ

1)1(تميرأ!غيالكنجذلاثتم

حت-وسلمعلبهاللهصلى-ليهعلىوكملهتمالىاللهنحمةعرتنحدتفالآية

عنبالخليالريولإعراءمحاولاتهمرعمكلهالبونته،الكاملةالحصمةعصمه

بالرلمولألحفوهااليوالصراءالبألماهندةررعم،ابدةأوعليهماللكمقاللرلالته

..والملمين

الإلهيالثيتلوجودإليمالركردامغايلوحود،اتاعحرفولولا

اهواءالىوالمل،الر!الةعىالحرافلأدلىووعيذانهدبذاالآيةفيأدللاحظ3

المركبر.

يوحىرخيالآفوإن!انهوئصيطق)و!ادمه!الجمسورهميشانهجل!وقال

.)2(!الأغنىلالأفقومو!فالوئبر؟زر!انفؤىتديدغتنة!

الحمعورةصدرمطالمةيكفيكالىلقد،الغرالقلررايةالمقونينهؤلاءأ!رفغرب

!إ..ممهايتارضماكللرلص

هوىعنالتريعيقولهولادحلهفييصدرلا-وسلمعيهاللهملى-مالرسول

و!طةقوةسلهكلاالروحانيالملكعيهويخرلدانضا،الرحيبنعاهده!اكلا،الض

..ووضرح

بربدأو،اللهعلىالمؤلفييفهألىالح!اوالإن!صشطادبظغل!وبالالي

رتهغوكنىآئواا!لدينغنىشنطاننةيىإنة)اللهوحيصيحر!الي،اللهانزللحيا

)3(!ثركودبضوالذيىيوتؤلةالدينغنىططالةإثنا!يخوكئون

أدمانكلفحتىالعصمةشالقطعييعارصماالصحةشلهالشالعرايقوقصة

الئو!يق.محاولة

شرطعلىأيمالبدنجلانةرولتالقصة)الى)4(فولهفيححرالىالإمامدكرهوما

7-3الحم)2(75-73الاسرا.()1

.333(ص8)حالارينح)4(ا-99الحل)3(
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لاعصادلهيحتحلاسوكدا،لالمرممليحتحصبمشلهايحتعمراليلوهي؟الصحيح

دمصر(لعصها

.للألاءالحصمةنوتصمرنةادلىتزال*لئا،الا"مريريد*

كادوإذا،العقيدةممحاللهاعلاتةلالهالاخحاحعدمأولالمرسلالاحتحاحوفصيما

لالمرالل؟!!فيهفالمواترالقطحيتحارصلااتمصلةالمردوعةالآحادأحادبثألىالمقررس

!!؟وعقلألملأبهالمقطوعلاقصصادالهاوكي!

ومالوا؟الرواياتهدهفيقويةطعوثاطعواالثقاتالعلماءم!يهرةحمهرةإنثالا.

والكدبالإلادليالتميقعلىقانمةوألها،الدبروأعداءالزنادقةوصعمىألهاإلىلها

..المتنلي

!مأحديخرخهلمحديثهداأن)ديكمك)1(الثعاكنا!ديعياصالعاصيقال

المضرودوممثلهلهاولعوانما،متصلسليمصجعبدثقةرواهولا،الصحةأهل

.!وسقيمصجحكلالصحفمىالمتلقفود،عربلكلالولحودوالمؤرحون

الأهواءأهللعضالاسئليلقدقالحبالمالكيالعلاءلنبكرالقاصيوصدق

إلسادهوالفطاعرراباتهواضطرا!لقنهصحم!معالملحدودبدلكوتعلقوالمير،

كلماتهرأخلا!

ولامهمأحدئدهالىرالتالحبرالممربرم!عهالحكايةهدهحكبوسقالانم

عر،شةحدبتثبهوالمرلوع،واهيةصمعبفةلبهاعفمالطرقواكنر،صاح!إلىرلعها

ألىالحديثميوالشكآ!،فيعاقالعاسابرعن،جيرلنسعيدعنبثر،ابي

لاالحديثهدا.الزاربكرأبوفال..الفحةردكر-لحكةكالى-وسلمعلهاللهصلى-الي

إلاثحةعريدهولماهذاإلادكرهبحوزمنصلب!لادعتن،اليع!يروىلعلمه

صالحأليعىالكبيع!بعر!وإمماجرسشدصيرسلهوغيرهحالد،سأمية

عاسال!عن

بوهدا،سوىذكرهغورطريقع!يعرفلاألهاللهرحمهبكرأبولكلينمقد

حفعةولابهبوثقلاالدي،ذكرلاهالديبالثكوفوعمع،عبهثهماالصع!مى

أشاركماوكذبهصحمهلقوةدكرهولاعهالروايةيجوزلافمماالكليحديثواما

".اللهرحمهالزارايى

يروتاالحلبهالفدار!12همى!3المصطصحفوقنعربصالثا()1
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هذهعنشلأنهخريمةلنإسحقلنمحمدصروياله:)1(الراريالإماموساق

كتائاديهوص!،الرنادقةوضعمنهدادقال،القصة

القل،جهةمنثالنةبمرالقصةهده.اليهقيالحيرسأحمدلكرألوالإماموقال

".!يهممطعولىالفصةهدهرواةأدديبنكلمأحذثم

كالىوما،الغرالققصةهاهاالمرينمنكيردكرقد)2(كثيراب!الإماموقال

أسلمواقدقريقمثركيألىمنهمطئاالحثةأرضإلىالمهاحريرمنكثيررحوعص

!حجع"وحهمنمدةأرهاولم،مرسلةكلهاطرقمنولكعها

قراءهأثاهديالطانألفىمالصدلككالىقلوما)3(الكرماليالحلامةوفال

صحةثلاترنج!(الماعةمهاالعلا،العراليقتلك)-ولملمعبهاللهصلى-الرسول

وعقلأ/.نقلأله

تأملاهالوالعراليققصةصالدراعةهذهمقغليسقاهاالنيالروايةإداثالئا

صها-العصمةمعيتارصغيرما-كثيرةمآحذبهابحدقليلأ

كرقريقألديةصلادكي-ومسلمعليهاللهصلى-اللهرسول)حلى.!ولهم-أ

.(..أهله

وللم-عليهاللهصلى-الرسولكادماالوتهدافيأنهيىالناريحيوالواقع

كالواوإمماقريشر،ألديةفيأو،الكعةحو!فيالمجدبالقرادبحهرودواللمولى

.2لدينهمثرازاالخةأرمىإلىالملم!لعضيهاجروقد،لصلانهملخاقود

.عه(يفروا!تيءاللهم!يألهألآيومد)تمى.قولهم-!

عقائدهم!يالمركبنمهادلةنمنى-ويلمعبهاللهصلى-الرمولأدلهيفصدولى

ضلالم!عيههمماعلىوتألمهم

.!هذا؟مطقفأيها

اللهإلىالدعوةهي-وسلمعليهاللهصلى-للبيوالأساسيةالأولىالرلالةإد

اللهإلاإلهلا)قولواالدعوةلدءمذسهمطلصوقد،لححالهلهالجادةواحلاعر،وحده

.(-نفلحوا

.؟!التارلأوالتاجلأرالمواردةغتملالقصةهذهحهل

.االتوجدأحا!لخيااذالألمهموعلاأيدعو!!الام

(5ص23)خالبهبرافمر()1

(922ص3)حالمالصآلىنعبر(2)

(116ص18)حالكرماجم!ثرحالخاريصجح)3(
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.(..عيهدجدحهنهإلىترائاالميرةبنالويد)وريعقولهم-ج

ذلك.فعلالديمرحلصلنايةألىالمحيحفيثتمايحال!هدا

الثيطالىالفاءريارةمنتمافاحالةصجحهديالحاريرواحاكماوالقصة

عبهاللهصلى-اليسحدافالعنهمااللهرصيعاساسص.الررابةولص

رالانىوالجىوالمثركولىالهلمولىمعهولسحد،لالنجم-رسلم

الله-رمموللجد.قالإوالحماسحدةفبها(نرلتسورةأول.أحرىروابةولي

عليهفحدترا!صكفااحدرأيتهرحلأإلاحلفهمىويسحد-وسلمعيهاللهصلى

حلفألنايةوهوكافرافلدلكبعدلرأيئ

لتعودكالوادهم؟العطحمللقرآدالممحرالالىالتأفيسالركرسحودرلعل

نأله.حلقالكماالوحيهدامعرى)دراكويحاولولى،حقضهحولوبتحاورود؟للقرآلى

.()1!نخبمرديهفمالدي!اثعيماتافي!تجاءئودعغ)

نمرلىانه،لطلاوةعيه!الى،حلاوةيفولهالذيلقوله)دوالله)2(فانلهمقالوقد

.".تخهمالجطم!ا!ه،يعلىولاليعلولاله،ألسفلهمغدق،اعلاه

لها-الغراليققصةدرولها-حعلوااقي-الححسورة!يالكريمةالآية)ن.رالغا

المرعومة.القصةهدهولبرليهاباعدماالواصحوالمعىالموضوعيابقم!

أئهبىاتطانانقىتمى)داإلأنجبليلازلوليمىثلكب!أرلتاوما!:تحالىاللهيقرل

.)3(!خكيمغيثمواللةآياتهالفةيخبهغتغالنطانيئفينااللةيغ

اللةن!نظبموابأنفثمئقاتلونلتدي!أدد)تعالىقولهآياتعرصلثثرلقهاالآيةهده

.)،(!نقديرلمرهغعتى

..الأذىوتحملالفىضطمىطويلةمرحلةلمدالفتالدينزلتآيةأولوهي

وبقودالإلهيالكليصأمإلةبنحكللبنلالصرتحالىاللهوعدإلىالآياتالمحتنم

)5(!عربرلفوياللهإنبخمرةصاللةوبفرن)نحالىقالاللهممنهحالجاة

الطالمةلالقرىاللهفحلهوماالأولىالفرودعبرةالآياتساقتنم

.)6(!ليهركادديهفاحدتغننملنكايريرفأنيت!.سبحالهنالا

ا-3)1(الا

(994صا)حالراحدعد!طمىالدكررمخعبن،كبرلاسالوبةالبرة)2(

193الحج(لما25الحح)3(

4،الحج)6(،0الحح(5)
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-الرلولوضأدالمكذلير،منسفهمسشاكلةعلىلرل!منركيأنالآياتوتؤكد

!حبرجرأإد،الاستتطراقيالعاقهلهمويوصحيدرحمألى-ولملمعيهابلهصلى

..حرشرار4

نفمالفالخاتوغمئواآنوا!تالآسنديرث!لكغأتاإتمااتاشأيفايافل)لثألهجلقالي

.(1)!انججمأمحابئأؤنكمعاجريىآياتابيصوارالدين!كريخورزننقمرة

صلى-الرسولأمامالكاملةالحقيفةلتمعالموصوعيالاقمدافيآياتاتأني3

.-وسلمعيهلله

عبهبق،فومههدابةعلىحريصاكادليوكل،الرسلمىبدغالىمهو

الطريقة.علىاشقامرالوأنولرد،إعراضهمودحزنه،حالمتهم

..ونيرسولكل؟ميةهذه

مبىأبخرفي-وبملمعبهاللهصلىمحمدلدناالعىهدانحالىاللبماأنصوند

رءو!لانئؤبخيرعيكمحريمنعتمماعيهغريزألفكغن!رلوزخاءكمنقد).لقال،ية

س-1!)2(جغ

.)3(!أنفاانخدتبهذائؤئواتنمإدآثاليفينجفىثفنثناجغفتغئلت).شألهحلوقال

.()،!يفغودبناغيغاللةإنحراتغلبمنفكتذمبدلا).سبحانهوقال

.عقاتستخلولاالحياةولكن

وئيرود،الهبلقود.حقدعوةلكلبالرصادبقفونوالجىالإصوشاطين

الأصيئاط!عذؤآلبيلكل!حعناوكدلك!.ثهأنهجلتجالكحا،الأرضينجيولمدولى،لقة

)5(!يمزونوطقذرفملفئوةفارتكشاءرنرغروراانقوليرخرثنفعبىإنننجغففميوحيانجبى

لصرونجحققاللهرعدبأتيخىونمحبصوللاءحهاد!يالصادفولىالمؤنرلىوبظل

العيا.هياللهكلمةونصح،والملةلدبن

مااللة)يخغرحهممنالأرضوتطهرمكائدممونرول،طينافيتخاذلوما

.)6(!حبهيمعيغواللهآياتالفةيخكغثتمال!انلمقي

!ماكرفيالقرآلىعهاعر.عليهاوصالأرعىاللهيرتألىإلىجارلة!ةوتلك

.!)7(انكا!ررلىكرهوتؤنورهتبئواللةلآفوابهنماللهئورئطفوايريدود)سبحالهقولهمنلية

15-91الححا(

.8ناطر:،(

25.الحح6(

821دةالر(2)

211لألحاما(5)

الصص8)7(

)3(الكهص6
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الثانيالفصلى

والرسالةالنبوة

.الرسالاتالبنتمرإلىحاجة.

النبى.تعريف.

.والرسولالنبى.

الانبياء.ب!التفاضل.

المقدسةهلكتبا.
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لاتالرسالىلبشرإاحاجة

يليماأهمها،الرسللبفةكنيرةحكمهاك

حلب!ةوحعله،الجاةأسبا!ومحهالرحور،وحه،تعالىاللهصمةالإنالىأولأ:

مماوأعرف،!هاأدرى!هوعالعها،إرادةرلقترأدللمحةبدرلا،أرصهثب

حصانصها.مىهرمماوأعلميصلحها،

تمالىاللهقال..والصايعالصحةلبرالوثمةللملةتحمفاالإلهةالرسالاتمكانت

)!(!انجيرالفط!وموخلقسيغئغأ،!الفدورلداتعبمإنةلهاحفرراأوقؤلكموألبروا!

توجهاد.لاحلقمىيفلغألا):أر!!لفولىوفي

لألىجديرلالحالق،الخالقيعلمألا.والمس،تحالىاللههوحلقممىالمرادأن.الأول

الماعلهوالموصول3فا..والإبداعالخلقنهيتحققحتىحكيئاعالمايكود

الماعلويكود،لهمفعولالموصول3!ا،المخلوقهوحلقبم!المرادأر:وافاني

التيالمحلوتاتاللهيعلمألا؟والمعىاوتحالىسجانهالر!علىيحودمتراضحيرا

صمها.وأح!أبدعها

المحلوقتحهلصرورةولان،والمخلوقالحالقلينللصلةتأكدلالآية،كلوعلى

.المحلوقعلىالحالقوممة،للحالق

قحديدحاحةففاكوحودهومبدعحالقهالىحاحةليالانانكانطالماثالا:

..نعالىللهالممحقوالخصرعالواحةالطاعة!يالعلافةهدهوتفليهما،الحلاتة

والكمالالجلالمعلايصممالهنجقدمكيخالفحفقةالإلانيدركولير

رل!للهالخالصةللحادةالصحيحالطريىعلىالالارلفعالرسللفةدكالتالإلهير،

المالمير.

دأأربذومازر!شنهمألييذما!يقذودإلآوالإل!انحنحلةنت،فا)لعالىقال

.)2(لأ!اننينانقؤةذوارزاقفواللةإد!ديطعئو

ي!تعر!لاوهي،نحالىللهإلاتكولىولا،والدللالحصوعتهىهيرالبادة

وحكىابهمالاقداءولزمطاعتهمرحتولدا،الرللطريقع!إلاوخاتهالماصيلها

6585ياتارلدا(2)
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الثعراءسورةدياللامعيهموشبولوطوصالحوهودنوحألبةعلىالمحيدالقرآلى

(1)!وأطيودالذداتقوا!أمينرلوذنكغإني):قولهم

وقال،أصل!!رأبتمونيكما!صلوا2-وسلمعيهاللهصلى-اللهر!ولوفال

.!ماسككمعني"خدوا

بدرلها،المادةلحالىمحدود-حواسهكالةشألىشأله-الإلادعفل)دثالثا.

لهاوالالعاعلاشخدامهاويعىلوا!هاولك!

الأعلىالملأعالص،الطببعةوراءماالىالطيعةيتحاورألىعىقاصرالحقلوهدا

لالجاةالأولىللجاةووعلأ،الطيةوداءلماكسفاالرسلبفةدكانتالآحر،واليرم

.الآخرةوسادةالدياكرامةللأجاءلحققلمنهجودعوة،الا"حرى

لىالإنالىلحإلىوالقطعولالناكبد،تتحاوزهلاالمرحالةعدنفالعقلقدرةفالى

الثم!الموتلعدكالنفاصيل،مموتهجانهنشهيولا،سدىبتركولنعابحلق

الآميرالصادلىالرسولوللاعالصحغالوحيخرإلىيخاحوالجراءوالحا!والور

لهالاسحدادصرورةأقوامهمولصحواالآخرالومصالرلسلحمغحدرولهدا

..الصالحرالعمللالإيماد

يوبمعذا!غيكغأخاث!إفيلقو!اللامعلبهنوحفالد!ا-الفالسيلوعلى

.)3(عطم!يومعذا!عيكمأخاتانى،!،!)2(أيبم

بييمصملاارتاطايرقيوحو،وحدهييرلا،لطبحه!دليالإلالىرابغا

الإلراملفوةالقالولىهداوبحطى،والواحاتالحقوقبحددقالولىسلدولا،حه

بأتيأدإلاحلولامعالود،نارعولىلهمشر،مىالملرمةالقوةهدهتأنىول!

فىالإلالىإببللجأالجاهلهوتجدالقلر!لهتحفحعالديالرربمنالقانون

ائالىيفوموانميرادانبها!معفئموأترنالاناتزشتاأرشناتقد)نمالىقالوالمراءالراء

فوفياللةإنلانبوزلئنةيمرةصاللةويخغنغلتالبىوتابعلننديذتال!بانخديذوآلزثالانقط

.)،(!عزير

الاحرةلالحححالرلسلنعالىاللهلعصلفد،مهمةحفانقنؤكدالكرممةالآبةهدهإن

..للالاءالتهصدبقوصرررةاللهصالبلاغلمدقالناطفةوالمححرات

.81-071الرا.(1)

95لأعرا!ا)3(

26مود)2(

52-الحديد(4)
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الرجةلتكالصالصعمنالوحيرهو،اليهابالمصطميرهزلاءءاللهرأدرل

الحلققيادةديالحقلمهجوالم!

الرحيتوالقحتىوالحعولالعطرديوعرسهالعدللخرع(يماالزادألزلاكما

!همماالإلادععللحلولاوالمكرالدبدويحنمع،رالطرالرعونجلافىعوالمثل

الدين.عر!!االنرمطرةولولا،الاليمالوحي

وتميماللهبورالاسيحثىأدهرالماركال!اللقاءلهداالاميالهدفواد

.الكرنعمارةوتتهحفقالمحرلةرتعمقالمجةتود،اللهمنهجعلىجاتهم

دأالىساسةلالحاجةولقانهاصمائهاعنيخرحهامابقريهاقدالرطانعاروبما

واقفريط.الإفرا!عهرتمع،أررهولدتحمهقوةالحقيالد

ل!صارومحرهالحديدفحلق،القوةأ!سا!إلىالاسرار!ندالحهاداللهنرعلقد

وأماشرادحولأشيءكللييدحلالحديدف!د،واللمالحربفييمعهماشهيخدكي

إلخ.وتجطهونحهتغرلهآلةالىيحناحالحريرثوبمباشر،يخر

..الأعداءكيدوردالدعوةقأميرالحقدعوةأمحابعلىالحهاداللهوفىض

حريةتقضيالتكيفحكمةلكىوالفيادأ،جبراالحقعلىالاسلحمعاللهضاهولو

ولحعله.)رادنهحزاءوبلقىمويةأمام)نانكللقصالاخار،

لهايجطألىمنوأعمقالعقلتصورماادمنأعظمببدهاللهرحمةإلىخاما:

الله-رصلقالالحديتصجحفيوقد.حاء،لاللالىعهايحرأنمنواكرالإناد

وألزلوتحع!،تسعةكدهفأمكجزء،مانةالرحمةالله!جعل-وللمعيهاللهصلى

عنحافرهاالدابةترفعحتىالخلائقيتراحمالحزءذلكفمنواحؤا،جزءأايارضفي

.!تصيهأنخيةولدما

ولاحابفلا،بالرلالاتالرعياتكليفرلطألىلمادهتحالىاللهرحمةوص

اللونجمىاقكيفمؤملاتاسيهمللمىالمححوجههاعلىلالدعوةالعلمتجلعقاب

واررةتررو،غيغايملق!تماضلومىبعهيهديلإتفااتدىمن):تمالىاللهقالرالمقل

.(1)!لأرشولثخنىفعذبينكارطئأخرررلي

ليعقا!للا،الرسللفةقلالإلالىمنولةعدميفصيورحتهاللهفعدل

لي.دعوةتصلهلىل!الدلاليعقابولا،المرسلينبلاعقيالآحرة
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تفبكأدأرذلا!وإداالإصراءصورةصالالقةالآبةعفاقاليةالآيةحاءتولهدا

)1(!تذبرأددنرناطانقؤذغلهادحقيطدمقواقرلهاأمرناقرنجة

لمقوا،المزلالوحيخلالومنالريمليرلالىعلىوالحدلبالحقأمرلاهموالمعنى

..وصلالهماحبارممحراءاللهددمر!واقمرد،والاشكبارلالإعراص

إلىالرحاحةومؤكدةالمعىمدامزيدةالمحدالقرآدآياتتطامرتوفد

المامهيومحهمإلىباقكالركلإلىيوجهالذياقفريرسؤالوكاد،الرلالات

.)2،!مذابؤبكنملقاءويدررسكغآيافيغنكغيقفؤدتكغرسلياتجكغآلغ)

.)3(!اتديررخاءغتذكرصفييدكرناثعنركملنمأو)

-(4)!فدالؤبكنملقاءربخدرولكنمرلكغآياتعنكغييودتكغرشلياتكنمألنم!

)5(!لديرياتكغألنمكغ

االآحرةو!يالدنجاليالإلالىلميرةكرىصرورةالرلللمنةل!لىومكدا

-بم!ص*

61ءاصلاا(1)

.37طرفا(3)

لملك8ا(5)

)2(1،لحام

الرص(،)
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النبيتعرلف

رلالهاللزمشرو!لهاوليىلا،صاحهايكولىأن!ضلمؤهلاتتحصعلاالوة

إدالكىعادهمىيخاءسعلىلهااللهبمنمصلمحصحي!اكلا،رت!الىتارك

تؤننل!تائواآيةخاءتفغوإذا!.تعالىفالتطهيرا،وطهرهعهعلىصعه)لائااللهاصطفى

(1)!لين!يةيخخغلحبأكنغاللةاللهزشلأ،قيناثللزتىخى

وححلوهالحمعوها؟يهممركةصعاتفوجدواالألاء،تاربخالعلماءاشقرأوقد

وقالرالنيتربفا

!هده..لرعاليهاللهأوحى؟انمفرةالحيو!منحالحر،دكر؟إناد،.الي

للوة:المصطفىالألانخصاللاتقربخمىحصائص

-)نسان:ا

والرائعلالعقاتدمكلعيركالوا!الى،الح!صلوةماكريى،الربيمنفالنبي

،اللامعبهموسىلرسالةالح!عقبدهالقرآدحكىوقد،أليانهإلىبهااللهأوحىاقي

اللامعبهماداودب!ليمادوصلتهبم-وبلمعيهاللهصلى-محمدبرسالةو)يمالهم

فنفاألمواقائواحمررةقنفاانقر%ديمعودانجيقيلعراإيخلتمرفاوإذ).تحالىاللهقال

يدنييقلفاففذقافولىلغدبرأئزليهاناسمغاإتاقؤماباقائوال!ئد!سقوبهمإنىونؤاقفيئ

ويحركمدئرلكغبننكميغفرلهرآئوااللهدابمىأجواقؤنايا!ثنمملطبرينيوإنىانحقإنىيفدي

.)2(عدا!.أير!ش

الريحةلألىير،بعدم!انرله9يقولواولم"!وسىبحد.!!أنرل.الجنتالوانما

ساريةطلتاليفهي،اللامعيهمرسى!نريحةهياللامعبيمإلبهادعااقي

فيكما،اللامجمليهعيىبهاحاءقيلةاحكامبعضىالاالليم،الاسلامحاهأنإلى

.)3(!غيكغخرمانديلعصنكمؤلأفيائوراةب!يذقيينلناونغذقا):تعالىتوله

وأمهمدعاةدلكلعدأمرهمويتولىالج!،عالميلمونالدينهمالرفألاء

الدينحقائقلهملرحوننذرون

الأحقا!(2)

عصراربر)3(
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يا):تعالىلقولهالح!س(لاءخاكأدعلىالاسدلالالملما:لعصحاولوتد

تهدكافاؤافدايومكغلفاءوبدرولكغآياقيعيكنميققولىفكغرلليخانكغألغلإليواالحيمفر

نكم""رسللولهليالصمرران،والإسللجىالخطابأدعلىباه.)1(ألفنا!على

منهما.واحدكلعلىيعود

دأكلحنىالجمغعلىرلىالمجموععلىيعردالصميربالىذلك:علىالردويمكن

القرآناشحدموفدالححةعليهموقامتالجنإلىوصلتقدالإن!صالأناءدعوة

كاينمادانخرير)مرح.تحالىقولهفيلي،الحمغعلىلاالمجموععلىالممرجمود

)2((وانمرخا!الئؤلزمقمايخرح!تكذ،درلكماآلاءلاقي!ينبانلآلررخبفما

دامهصاواحدكلعلىلاالحري!محموععلىعاندمهماا!قولهليلحالممير

ففط.المالعالماءصيحرج!)مما،الحد!الماءسبخرحلاوالمرجالىاللزلؤ

للملكلأد،الملانكةمنالرإلىالألا.اللهيصطميأرالحكمةمنكيىكدلك

صورتهليالملكمعالنحاملعلىالاصيفدرولا،الرخماثصع!نختل!حصانص

دالصورةئكلهخلالمنإلاالوحيملكمعدعاملوالمأدفهمالأداء)لىدل،الملانيهة

اعرالي،صورةدي-و-عيهاللهصلى-اللهرصولياننالأمبنحربلدكان،الرية

كيالوحيملكاليبرولى،أحرىلربةصورةديأو،الكبيدجةصورةفيأو

مرنيىاإلاالملائكيةعورنه

صادأفرآهاللقاءمعاودةإلىالرسولوتطلحالوحيترعدماالوحيلدهلي:الأولى

.خاحستاثةلهوالأرصالماءبيرماحلفهعطم

)3(..المهىسدرةعندرالعراحالإيمراءلبة.النانبة

!3الملانكةصررتهفيالملكاليمعيخعاملأدعاديلريقاتى!كي!

لنر؟اأوملكهرملالتباؤلطيعودوهاالر،لمورةالنكلش-)دن-بدللا

.)،(!يخبودتاغيبموننارخلألحعناةطكانجعناةودؤ).تعالىاللهقالولهذا

الظامتلايدومنالعرةأملسحالطسأحمدألىحزمالنال!!امدكروفدهدا

والراغتابقخىالجوالى(نواعح!لوعكلمنأنياءحعلوحلعرالله)لىيقول

أمغإلألحاجهطانريطيررلاالآرصفىداتةبروما).تعالىاللهقولدلكفيوحخه،رالقمل

)5((تىءصانكا!لىفرطاتاآتائكم

22-91حمنلىا(2)31ملحالأا(1)

الاعصامدارط177صالمحمدبةاالوة5كاساراحع)3(

09لألعاما(لما

138لألعاما(5)
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فا)1(لديرلهاحلاأتة+إلآنررإد!-تعالىرقوله

علىلناسيكون!نلآبقولنعالىاللهلأد،فانلهركمرالرأيهداحرمالرردوقد

.)2(!الرتللفدخخةالله

الألاب!أولي!بانعالىقاليعملها،سسالححةاللهبخا!واكلا

ميالصر!موالذيلالنطقحصإمماتعالىاللهأدالح!بصرورةعلماوقد

الإنالى-اختلافهاعلىالصاعاتفيوالمر!،عيههيماعلىالأ!ناءومعرفة،الحلوم

فعل!ا،الملانكةالصادقلالجرإليموأضما،الحىالصادقلالحرإليهموأصعا،حاصة

ولفولهمها،المرادويحر!يعفلهامنإلالالرانعيخاهلانعالىاللهأدالعقلبصرورة

.رسعها!إلالصااللهيكلص،!.تعالى

داأمالكلمألواعأي"أنالكمأصماتعالىقرلهومعى،لالرانعمحاطةعرفالهانم

..تعددلالحلق،أمةبمىنوعكل

الج!و!ن،والطواثصالقانلوهم،الاس3أصأيأمة،"منتحالىقولهومعنى

.)3(عيهمالعادةوجوبلصحة

-ذكر:2

باشرةوتقتصي،وقيادة)مامةالرةلأد،امرأةولبرالإلادصيصرحللحالي

علىتحطرمراقصتتدعيرفدالجهاد،أموروتديرالحشكقادهالاهعلىتقأمرر

دحكمالاءويحزي،الرحالصحةديالطويلوالفرا،حبيمعكالخلوةالاء

وجل.عزاللهع!والتلقياللكماحاةبعتامىوالماسكالحيصأحوالطقهر

)،(!ننلئونلاكغإلىالايخرأتللالأنواإنهغلوبمليجالاإلأتجنكآرنناوط).تعالىقال

تحالىلقولهوا!شدل3،ومرش!ولبهىأممننالاءفينوةيحملأرالبمىوحاول

.!)6(سويالرالفاكئلزوخاإنهادآرسنا)وقوله(!)5آرعب!آدئوسىأبخإلىوآويخا)

وليى،نجوةوحيلاإلهاموحيصسىأمالىالوحيلأنمردودالا!دلالرهذا

انحاليبراتحديأناتخل)نىرئكوأوحى)تعالىاللهقالفقد،الوةالرحيكل!ةمنيلربم

زلك.علىولطرهاكريرثا،الهائا(لهمهاجمعى.يوتا..!)7(

0561الاء(2)2،!اطر(1)

لمر!،عبرةالرحسد/عد،لحرد/محمدتحفبئ،911صرالحلالمللليالمصل)3(

القصص7()75الأساء()4

086الخل)7(لأ7مربم)6(
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جبريلفيهاترلمرةصدكم،البوةعلىدللابهصلالمر،3القتكوماحاة

والرر!انملانكة!ترذنحالىفاللألاء،ولواالقدرليلةيرصادفيمؤم!علىالأ!ير

حه)1(أفركلضرنهملإذنيها

بها:أرادثقد(لقمدهماعرآخربمعىالاءلبوةالقولالىحرماسجحوفد

إبىالموحىعدويكود،صهبعلمهكلاإليهبوحىمنإعلامإلىتعالىاللهمىالقحد

إبىأوحىلم!وحلعزاللهوتحدت،والظنوافمحبموالكهالةالإلهامصحارحةحفمة

لالواء،يسواءعفلهولدبهةحواسهأرركبماكملمهبهأوحىمالصحهصرورئاعلما

لمه،ثىلهلحاطىلحطا!رإما،لهإلسهالملككلحىءإما،مهنيء!ىللنكمحال

-!)2(معلمرساطةدوريعلهلم!تحالىاللهمىتحيموهو

لمىالإليمسنلإلهاملوئالعده!اكلا،لوةلعدهلاحرماسبقررهالذيالمعىوهدا

..عادهم!شاء

حر:-3

وشرفقوبهمنمعة!يإلابئاتعالىاللهيتولمالر،لمادةالأنياءجاء

تفوذققابه!المغةمالثعبيا)قائواتعالىاللهقولولقرأ،لهالفادهميسهلحنى،ثهم

اللهقنغنيهمأعرأرفطىقربمباقالبعريز.هعناأتومالرحعاكرفطكولولاصيمابالرإكوإتا

!)3(ئجطتففئونلمارتجيإد!رياؤراءكنمزائخدتفوة

لا.ندعوتهمرردصواالا"بياءمننفروا،القوموكراء،المجنمعفياقرفولىكالىوادا

الدليا؟الطقاتسنفهالبيكادلوفكي!،نجممونهمالصعماء

إلأائفكنراكوقاثئاتراإلألراكفاقومهبنكفروااثدينانفلأفقاذ):تعالىاللهقال

.(!)4كادبينلطكغنلنفلب!غيالكغنرىوناالرأيناديذئاأرافمي!اثل

نأويكمي،أقوامهمكلعايصالاسأندا!و!،لسهمليمطصلأحمغالالا"لاء

إبراهمولدمناصطفىالله"إن-وسلمعبهاللهصلى-اللهرسولحدبثلفرا

واصطفىقريثا،كنانةشيصواصطصكانة،بنيإسماعلبنيمنوا!طفىإصماعيل،

ملمرواه"هاشمبنيمنواصطفاني،هاشمبنيقربقمن

اللامعلهيرلمصبفإلىعذا،كالىالمديقيوس!أنيرعمألىلأحديخحيولا

!ببعفر!سيوسف؟الكرثماسالكرو!،ابر3،الكراسمالكرشدهوالأنا!أحلمى

911صسهوالحلرالأحواءالملللىالعصل)2،

.37مود)،(
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ميعارصموفصهرالحريرقصرفيلوس!حدتوما،اللامعلجمإلرا!لنإسحق

)وكذلك.تعالىاللهتالعزبرأ،لصرااللهلصره3إخوتهسلعيمواقصعننحبمجاته

يغلمود!لااتاساكرونكنأندهعلىغاذواللةالأحادتلااويلسوئعلمةالأرصليليرصصمكآ

(1)لأالمخ!لحريوكدلكوعنماخكطآيخاةألتدةللغولفا

المفرة.اليوبمنخال-4

مهمةمحتافىالي،الرديخةوالا"حلاق،المعديةالأمراصمنمعصوصدفالا.لاء

رؤته؟تجحملرنولانهالاسيمررحلالرلالةيتولىكصإد،اللهعنابخيع

مو،لدلهمنالدبدالىوحروح،اعصانهتانرصاللامعيهايوبإلىبوما

محهففذعادجماامرصلأيو!حدتماوكل،الاللاميرثفهااليالإيرائياتمن

أحدلهيجرولا،الموتفيشماتةلال!له،الوةفيلقادحدلكوليى،ومالهآولاده

رله؟رلالةيؤديلكي!،يقودهمنالىيخاحلألهأعمىابخبييكولىلاكدلك

موف!هووامماحفبفا،عمىبكىلمعيهلياصصالملامعبهلبفو!حدثوما

ولايدهمايحىلاممومهكرةعدماوكم؟الرؤيةتحقيهقيظغلاجحلهلثديدحرن

..حولهمايدري

تعالىاللهقالسرلغا،سصرهإلهعاد،كرلهاللهولحرحيحفو!حردرالالاولهذا

)2(لأكطيغدفوانخردسيخاةوايصس!بوعدىألعىباوقالعهموتولى!ر

)3(!لمبرالارتذوخههعلىأنقاةاتثيرحاءألىللما!ل!،نالهحلوقال

بثرع:إلهاللهأوحى-5

رلكفيسواءلهوكلمهللأنادالله!ئرعه!تعالىاللهعنالتقيهيالي!مهمة

رأمالمكاردلككانوعواء؟لأجالأوالث!رمىلجحلدلككالىوعواء،الجماعةأوالثرد

ش!.لأصاكن

ويخاإلأاللةيكتفةآدلركاد)ؤ!ا:الكريمةالآيةحددتهاتحالىاللهعنالتلقيوأنواع

!)1،خبهغغليإتةيخثاةنالاذلهئيرحيرل!ئولأيرنلأوحجا!وراءسأؤ

كلد*كم

22-بر!021الأ(

69يرت)3(

)2(يو!،8.

دافالور(4)
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والرسولالنبى

العمومدهماعكسولاليرسولكلأنعلىدراساتهمثيالعلماءمنبخرجرى

يخععالى،عكىعرسالآحرعبهيصدقماعلىأحدهمانجصدق،المطلىوالحصوص

،-وسلمعليهماللهصلى-ومحمدوعيىكموسىورصلأيئبعمىواحدشحصفي

.اريويهيممىولايئيمىشحصديالبيوهوالأعمولمرد

إليه،اللهأوحىماشليعأمرفالرسول،اتجلغكلالةوالرلولاليليروب!رقولى

يؤمرلمأمدالتبلهعأمرسواءوالي

يلي.لماالاتحاههذاعلىتحفظونحن

،الوهم!الحكمةمعيشاثىبتيعهالييؤمرلاالدىالحاصالرعمألةإر-ا

أقوامهموتغتفعهمحرائعالألاءعلىيتزل!الوحي

ر!مولأ،يمىرلافقطتالمىالمحبدالاقرآلىدكرهواحذالنحصنالعرل!لا-2

ألىيصحولا،أقوامهمولصحواالرسالةللمواالألاءم!القرآلىديدكرهموردسلكل

الصجع.الواقعثمللاالعقيدةدياصطلاحاتنحترع

محدثنجمنلطرلاإداإلالقاليلعلملييهدأنالعلماءاحدحاولوقد

يديدبهرلمكما،قومهإلىرمالةشلغيؤمرلىلمصهموحدلاألباءلألهمعهمالفرآد

م!انملإإليترأفي!السقرةسورة!ينعالىقولهثمللهدالنهدالىوبمكى،الرسلعداد

إدفعبئمهلقاذاللهللديتقاتلملكالاانثالغلبيقائوا)ذمرلىلغدم!إلرانيلبم

لأ)1(تقاتلراألأالعالعيكغ

ليمعولقمتهلهالويهحرىقدألهمعالرللعداددييدكرلماليومذا

موسىابعدم!إسرائيل

.شموبل،)2"=صمويلواسمهالمفرونوتالحهمالمؤرخولاقال

لهموللحهاقومهإلىرلسالةنحملفداليهذال!لىلالمرةصحيحعرالاشهادوهدا

اليهدالبرالمجبالقرآلىعسجلهطويلحوارودار،الرسالةلاموهوالحهادعلىوخهم

ولمفر(.،رفو!ه

642الؤة(1)

لدنقالملمدارط13صالمداليحكهالرحم!عدلنحوأصهاالإسلابةالعمدة)2(
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الله.للبىئقاللملكالاانتلهغلييافالىإذئولنلغدمرإلرافيلىمنانملأانىترأتنم)

نفاننواألأانضاذعيكغكتادعتمفلفال

وآتاتا.دبارنامىأخربخاوقذالتبمانجل!فيئقاقيآلآتاوقاقائوا

لالطالميرعيغراللةتفغقيلأإلأتوزاانماذعنهئمكأللقا

ملكااولئوتلكغلثتذاللهإدلهمينمرتاذ

انمالشدعةيؤترلنةلانفنكأحقولخىعناانفنلثلةيكونألىقانوا

رالغواللةياءمنئنكةيؤتىواللةوانجمانبنمبيلطةورادةعيكغامطماةاللةإدتال

غيغ

وآذئولىآذتركتفارلفهقبكغتىنبهةفيايخائوتيخالكنمأ!ئلكهآيةإلىبهغنفغؤقاذ

)1(تؤن!!كمإلىثكغلآبةذلكلىإنانتلانكةتخمذفارون

الحهاد،!يقادتهميولىملكإلىيرتد!أنلميهمصاسرافيبوطل!لقد

حقعدمارءرسهمعلىلكوالكنهمحقولهملالمحلاصالقالعلىحرصهملهوأكدوا

القالووحبالحهاد

ملكا،طالوت)سرافيليوبعصعيهدعوةالمتحابتعالىاللهألىالآياتوتجين

حتهين.مىعليهفاعرضوا

كللكيتسيىأنه-ا

لهماللافقيرأده-2

وكفاءةاصطفاءالمنكألىودرا

اتالوت،بمألةالمحاركيخادةعلىومفدرتهالملكهدالركةعلىعلامةليملهموساق

اقوراة،بهيضعاللامعبهمولمىكالىصدوق)لهنيلالالوتمدانمبرولي

إلىالماهمنونرلالالوتعادثمااسراثلليعلىسحطامر!ىقبضلعدماوريع

ليهم.ومعحزةطالرتلملكناممبدمالأرص

يهوحدواقحوه!دايحلقئمخالئارمالهمنبييمحهصدوقالالوتإنرقل

عدر!.علىيصرهماللهوأن،طالوتهوملكهمأنعلىيدلكائا

مىوحرءنالهولحصكمصاهوهاررلى!ولستراتم!لفابالهالابوتإر.وفي

إمرافيليعلىيزلكارالديالم!
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شرنجا،اصطلاخايعر!لارعدمهاقلغبمالةوالرمولاليليرابمريقإد-3

أحبر،أيوأناوتنا،تأيفالالأسالنبيلفطانستقاىف!لى،لعويكمعىيعرتولا

مفمولكعىفيلإلهقناولو،عبهتمالىاللهأطلعهممانبئايداعلكلعىدعيللالبي

والإرسالاقلغبافيلالهدا،اللهألأهأيبالبمأأي

الأرص،مرارتفعمارهووسكولى()لضحالوةصمأحودأاليلمطكادولو

يؤكدثهورالرعالوحيسلهاللهاصطماهمماالخلقلانرمرنعع!اليأدلالمحى

والتلغالرلالة

والرلول،ابخيلرفرفاتوحد(لىتحاولمداهـاحرىحاءتهفاومن

أموراواليالرسولبيرالفرقليذكر؟االراريالإمامفال

عروابخي،عليهالمنزلالكتا!المعجرةالىجعصالألاءصالرسرل(لى(حدها

تلهمىكابإلىبدعوأدأمرداكلاكتا!عبهبزللمسالرلول

لهوتجلهصينرعولح،الكخا!وصاحصالمعجرةصاحبكادصألىافالي

الرلهـولعيراليلهوالحصاللهدهمتجمغايكنلىومن،الر!مول

يكنلمومن،الرسوللهوالخلقلدعوةوأمرهظاهرأاللكحاءهمىألىالالت

ابخيلهواللهرسوللالهالرسلمىاحدأحرهأورسويهكونهالنرملير(ىللكدلك

ر!ولأ.بكونلاالدي

بفوله:والانيالأولالرأيعلىالراريالامامعلقرند

وسبسالىوداودوهاررلىوبرصوابر!وبعقوبالحقيجلعواالأبلزمهموهؤلاء

لاسحلكا!حاءوامالألهمرسلأ

)1(الأولىمورهدا.بقولهافالثالرأيعلىرعلق

التراضاتوهي،دللعلهاياعدولالصيالدهالاالأقوالهدهأرلرىولص

بي)واذكر:تحالىاللهفوليمهاكا!لهب!الربمولألىفدعوى،الواقعتتلمىل

.)2(!يخارلولأوكادانؤكبطدقكادإتهإسناعلانيهاور

.!)3(انئرنبيننبنإيخالىوإن)شأنهجلوقرله

.)5(!انئرشبيننم!يوضؤإن)وقوله.)((!انفرننيرلمىزطا!)ن):وقوله

كتابلهمرلبى؟مرسلونالقرآندصويونىرلرطو)ياسن!لماعيل

45س30)2(5(0ص23)خالكيرافمبر)1(

913المافات()1335الما!ات(4)231ةالمالات)3(
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الاسلاميةالعقيدة!لرسلواالرسالة64

الر!ولحقلحىالالقةالريعةولحوالجا!،المعجرةبينالجمعصرورةودعوى

إلىوأؤجالعدهمىوانجيرلوجإلىأليجاكماايكأوجاإنا)تعالىاللهقولأيفخاي!ها

،اؤودوآتاوشيضادومارودويوضوآيو!وعنطلأفيواويعقوبشحقلىضفافيفيإلرايم

(1)!رأرلو

علطاللهصلى-مححدعلىالرلالوحىأددكرلحالىاللهألىالالدلالووحه-

فحمغرسولأمححدكادوجثالألاء،حمغعلىالمرلالوحيشاكلةعلىهو-رلسلم

فد!لمدهفيإوابخررتجوله!يبالألاءتعالىاللهوصمهمالذينمؤلاءإدابل؟رعلهؤلاء

ورسلألقلسعيلثقفمافغ)ورللأقذماشرةالايةالآبةفيلالرسالةأيغاوصفهبم

.!)2(غيكنقفمهم

لهيىمنوليهم،القرآلىبنصوركلأنياءالابقةالآيةفيذكرواالدينهؤلاءفكل

لدالالقالرعيخخلمسوفيهمويون!،وأيو!ودعقو!واسحقك!سماعلكناب

ملأ.ويرصكيمانلهمحددأجاء

الوة؟علىدللماناورؤفي،الر!الةعلىدلالةطاهرأالملكمحيءلألىوالقول

نكادالراريال!!املافهااقيالبارةإدلل،عبهدللولالهموعلااتراصمحرد

قراءتها.ولعد،شاقصةتكولى

لالهالرللمىأحد(خرهأورسو،،كولهالومفيرأىبلكذلكيكىلم"وم!

.رلمولأ!يكولىلاالذيالبيفهواللهرسول

رسو،عايكررلاتمر!مرلأكونهالومفييركاكف

رسولأ؟ايكودلانماللهرسولسألهالرسل(حديحرهو!ص

واحد،شحصعلىيطلقكيهصاوالبيالرسرلألىالشصورإلىأفر!لراهوالذي

فياقغايرعلىيدللاالآخرعلىأحدهماوعطف،رسولليركللبيرسرلوكل

ولر())لاداتمرادلحيركاللفظ!،)3(الفهومفياخلامهماعلىيدللىاكلا،الماصدق

علىدلالةوجهمهمالكلولكن،إلراهم(وأحمدأركمحمدواحدشحصعلىيطلقالى

..لزاأوإساثاالخصكالىبه،حاصمعى

61،الاء(3)631الاء(1)

اللمطدلالةميالماصدقردلاك،اللمطلهرصعالدفيالفمردالمعىعلىاللمطدلالةيرالمهومدلالة)3(

علىاللعطمداريحدر،صاطقجراداطممهومهإسادكلمط،اللمطمداعلبهميطلقالديا،!رادعلى

الح01رلحادومدراحمدمحمدنلاكلاده
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65الإسلاميلاالعقيدة!لاوالرسلالرسالة

دلالهلنطلكلهـامما،العرصبةاللعة!ينراد!لا(لهإلىالمحفقبرصمصدمبوفد

الحاصة

الإرسالسوالرسول،اللهصأدااواللهأد51سوموالإداء،من!اليهاوص

والحالق،المصطمىالإدالىديرعلافةتملفالوه،الحلقإلىالحالقمرالحوترمو

والحلق.المصطفىالإدالىدبرعلافةتملوالريالة

ص،مكاشهرسمو،مرقهلارتماعالمصطفىل!ناتشحمياوصفاثملالنيألى(و

علىالوحيتابعثملوالريرلالأرعر.سارتفعماوهي-سكودلفح-الوة

.درهتايعإرااللسرسلفولهمس،المصطمىالإلاد

وجاه،تعريقللالللاعتحالىاللهاصطماهمبمىالإيمارعلىتقرمالمزمنعقدةهـالى

سرتهإلهأئرللماالرتوذ)آش!تحالىقاللالير،ومرةلالرسلمرةالقرآنيالنر

(1)!ريئلهبين%خد.نجنئفر!،ررلئهوكهوملاثكتهلالتهآمنكلوانئؤئود

وإلحقوإلمايملإنرا!إبىأئزذوناإيخناألرلرمابالتهآنافونوا)اضانهجلوقال

لةولح!تهمأخدنج!ئعرق،رنبئبراتئندإوقي،ماويمىنوصإوتىوماساطوالأريغقو!

)2(!ننفود

واحدبمحنىكلاهماوالرلولفالبي

*!لا*
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الاسلامي!العقيدة!لاوالرسللةالرسا66

الأنبياءبينالتفاضل

،العزمأولو

اخارهممقد،الكاملالإلادويمنلون،المرلةوسيو،المكالةعلولهمحمبغاالألاء

نربتهم.فأحىوأدلهمواصطماهمتعالىالله

لغمفنمقمناالرئلتنلث!.تحالىقولهنجبملحضبىأفضللحصهبملإدذلكومع

لروحوآئذناةانجاتمريماسعيىذرخاتبرآتالغكهمورفغاللةكتغتنقفملفبمعنى

-(!)1انفذسبى

لغصعلىانجننلغصلفناولقذوالأرصالمواتبيلمىآكلخ)ورتك:نألهحلوتال

.)3(!رئوراداؤدوآتا

هم:خم!ةالألياءفألضل

.اللامعلبهموعى،ومويمى،و)براهم،ونوح،محمد

كريمير.آيتبرفيالحممةهؤلأءعلىالضوردوقد

ويمىونولىوإنرافيئوجومىرمكشا!مابيرسآخذلاوإذ).تحالىقوله.الأولى

)3(!عبطاماقامغوأحدتامربمانن

ويلعراالدي!يفيمواكيالألاءصوابخاقالحهدأخدنحالىاللهأدالآيةدكرتفقد

العامعلىالحاصعط!لا!مىألببا.حممهبالدكرحصتنم،الأمةوبصحواالرسالة

العمل.تريبورتتهم،الخاصلنر!تا!ذا

وعا،ؤنا)ينثأؤحتوا"لذيئوخابهوعتئناالذينتننكمثح)نعالىقولهانايخة

.!)4(ب!تفرفواولاالذيىآيخفواآنوعىؤنويئإبرايم

لداتاقيالمابفةالآيةحلاتعلىاللامعيهلوحبدأتالآيةهدهأدوالملاحظ

.-وملمعيهاللهعلى-بمحمد

خلافطريفهعلىالآيةهدهموردألى-.الزمخريالاماميقولكما-ذلكوحكمة

والاستقامةابالأصالةالإسلامدبرلوصصأوردها)مماتحالىاللهألىردلك،تلكطربفة

عل!وبحت،القدت!المهدفيسوحعيهئحثالذيالأصليالديىلكمشرع.تاللكانه

0253ابفرة(1)

الأحزا!7)3(
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ا!نبياءاأفضل

أوليف!دالنرأفصلجميغاالأنياءكانفإدا،درجاتوالكمال،مراتالعصل

،العرمأوليأفصل-و!سلمعيهاللهصلى-محمذاهـادالألاء،افغ!الرعلمىالحرم

اللهحلقوجرالألا.ليد-وسلمعبهاللهصلى-!هو

القبر،كهيخنقمنوأول،القامةيومآدمولديد"انا:الحدتمجحفيحاءوقد

.()1،ئثتفعوأول،شافعوأول

عل!اللهصلى-ابخبيأداللهعدبنحابرعىبدهصجحهليالبحاريواحرج

وجعلتشهر،ميرةبالرعبنصرت،تجليأحديعطهنلمخماأعطيتا.قال-وسلم

الغامليوأحلت،فليصلالصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهوزا،محذاالأرضرلي

إلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالبيوكانالئمفاعة،وأعطت،قبيلأحدتحلولم

عامة"الاس

المحمدية.الخمانصتحدادوالمراد،لهممهوملارالعدد

وسلمعيهاللهصلى-اللهرصلقال:قالمريرة(بيعنلدهملمصجحولي

ليوأحلت،بالرعبونصرث،الكلمحوامعأعطتبست،الأنبياءعلى"فضلت.-

اليود!بيو-،كافةالخلقالىوأرسلتوطهوزا،سجايمالأرضليوجعلت،الغنائم

هياالمحمديةالخصائصتكولىنهماكللهالفردوماالحدتانعليهاتفقماوكللاحطة

الأعداءقلو!مييقد!تعالىاللهأركلمىنهر،مرةبالرسالصعراياولى:

رعممواحتههعىويعرولى-،وصلمعيهاللهصلى-اللهرسولملاقاةعىيحودالرعب

اشلمأحرىمعاركوهاك؟اللهرلموليهاتاتلحرلةمعاركلهاكينهما،المافةلمد

.فتالدولىالأعداءكبها

منركاالرومتمرقانتهتللهجرةالتاسعالحامفيتبركعزوةف!لىالمالسلوعلى

.الامأرضكيعظشانصرا-و!لمعيهاللهصلى-الرسولوحقق،الملمين

لقمةأي!يالصلاةأدركتهحبثبصليفالملم،وطهورمحدكلهاالأرص:الانجة

اسمفقدواذاالحك!،ثتخىالطهارةالأرصفيفالأصل،الواسمةاللهأرصس

طا.صبذانبمرالغلللوصوءصىأوحاالاء

يخرها.ميالصلاةتحرزلايخيدونهاخاصةباطكنعادتهترتطالملميخر(ما

النماعة.مفبرلاول.شفعراول؟لنفاعةطابأرل:ضافعاول()1
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96الإسلاميلاالعقيدة!والرسلالرساللا

در!يوأدلى،الإسلامفيالحهادضرعتعالىاللهأدودلك،الفاثمحل:اقالة

تحدفهده،والأموالوالعتادكاللاح،المهرومفيكهالماثمالمعاركشهيوعالا،المدوالى

شىءشعفمأتما)واغلفوا:ثفالالكر!3كالهلينعالىاللهفمهاوقدللمتصر،عيمة

(1)!اللوانبىوانمابهبروانامىائفربىولديوبلرنموليخمةبتبمانأد

وصالح،كهود،الحهاد"لهميخرعولميقاتللمبعفهمالابقودالأنياءأما

.اللامعيهموعبى،وبحى،وركربا،ولوط؟وإلراهم،رينب

كموسى،،رتحرقهيجثترككانتلل،الغمانملهممحلولىحاهدولعصهم

،اللامعيهمرسيماروداود،

الحلانقلبرالحطا!لفملالقامةيومالماعةوهي،العطمىالشماعة.الرابعة

للألاءالصغرىالنفاعاتدلكبحدتوالىنم،الموفاهوالمنيريحواحتىأحمح!

..والمالحيرولياءلأرا

الىعامة-رلملمعلبهاللهصلى-محمدسدلاثرسالة،الرسالةعموم.الحامة

وم!الأرصاللهيرتأدإلىوالكادالرمالاحبنتحطىوهي،والجىالاصم!النقلس

عيها.

اللهصلى-محمدلبدلاقلءالأبمىليومكائارمائاالريسالةعمومنجحققولم

.محددةربولقرةحاصةقومهالىليكللتلقد-،ولملمعيه

وسلم-علبهاللهصلى-محمدلمبدلالعدالوحيالقطعفلفد،البوةختمالمادسة:

الر.ليإلىالالهيةالرلالاتوتمت،لثريقهلخرلا،بعقهلبي*

فيالحكمة-و!ملمعيهاللهصلى-محمدشدناأوتيللفد،الكلمجوا!ع:السابعة

الكلاموروعة،ودقهالنعهبررسلات،وححةالانفوةاللهومحه،والعكلالقول

المحالهذافيالأنياءلاقياللهمحهمايمائريموقمماودلاعة

حجر:ابنال!!امقال،معددةكيرةالمحمديةوالحصانصهدا،

فيالبالوريسدأبوذكروقد،اقغامصلم!ذلكصأكريوجدان"ويمكن

الأناءعن-وسلمعيهاللهصلى-نيالهاخصالديعددأن!المصطفىثرت9كتا!

.")2(خصلةشود

.14:للألفاا(1)

.93،!ا!الجاريصجحشرح،ابريتع)2(
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التفضيلاحكم

القص!حاتاعتقادعلىدمحمولءالأبلينالتمصلصلهاالموصصوردما

هدا!يتماير!ثمالححغدصا!اعمادلكراللمعهبنرهكمروهو،بعصهمحقلي

السصوصلنطوقهوبلثرغايهحرحفلاالثصل

لايقمهقمثياليهوديلقالاليهود،م!ورجلالملميرمررحلاشبففدكحا

الحالمير.علىمودىاصطفىرالذي

صلى-محمدوعلى،جثأي:دقال،اليهوديوجهبهاملطلميدهالململحرع

لحاء؟واللامالصلاةعيهمامحمدعلىموسىاصط!ىوهلأي3-وسلمعبهالله

ببنتمضلوا"لاالرسرللحقال،وامنتكى-رسلمعليهاللهصلى-اليإلىاليهردي

الأنجاء،علىتفضلوليلاأروايةو!يالأنجباء،

الالفيادإلاعياوسا،لرول!،وجلعرللههوامماالفصلحكمأد.والمعى

الشمميلولبس،وخلقدبنامرهوو)مماوعرقعصةأمرالمضلول!،واقحيم

لله.و!نكرتواصعهوو)عاوتاجرا،نخاصفا

تجحدالىلأحديحقفالاآدمولدسيد-وللمعليهاللهصلى-محمدسيدناكادوادا

وكراهةوبعضتعصوييلةدلكمن

ناركاللهلحي-قالأله-وللمعيهاللهصلى-اليع!صحبحآخرحدتوثي

عيهمتىلنيونرمنخير(نا.يقولألىلجدي-روايةولي-ليلعبديبفي!لا-.وتطلى

.،اللام

ا!(دا!الضمرصحعلبأيالىروللعلماء

بربولىمىجرإنهيقولألىمالمديسيلاأي،انمكلمعلىالمبرألى.الأولبر

يموقدرجةالىوصلألهأرعبادةعلمبطةيدركعدماالجهاللعصيو!لحقد،قى

إلىيصلل!علمأوعادةديبلعمهماالإلادف!ن،اللامعبهيوصاللهنييها

الديالمصط!ىوالعدالأعلىالمنلهو-ليأي-والميبحدلها،ينيءفلا،الوةدرحة

الثرحمغبمصل

لاألهوالمعى،-وسلمعبهاللهصلى-محمدلدلاالىبحودالممرأن.الئاني

،اللامعبهقىلنبوصبحفريحعلهاللهرسولليدلاتمصلايففدأدلأحدبغي

مثفالبحطلااللامعليهلون!حرىدما،فومهوتركدهـمحاضأحيرموقمهنجحة

المقرلير.لياتالألرار!حنا!،احوةام!درة
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،الرسالاتأصول

!مكنيرفيمكل!كلعلى!نرغاالواحبالإيمانحمفةالجدالقرآداحددوفد

و)شمايملإنرا!عفىألزذوماعياألزذ،مالالنهآما!فل.نعالىقالابخالسلوعلى،آباته

لةولخرشهئمأحدل!نمر!لارنهغمنرائودوبمىمولىأونيوفاوالأساطويعقو!وإلخق

لالمبمالىأصازلاعارهنعالىلاللهالإبمالى،تا!الكريمةالآيةهدهلدأت!فدفلمود(؟)1(

المحححباكاره-وسلمعبهاللهصلى-محمدلدنالالوحيالإبمادقدتثم،لالوة

!اسحقواسمايمللإلرا!بالوحيالإبماردكرت3،ونحريعاتهمالكا!أهللأوهام

لهميرحعلىاليهم،رلمارىيهودمنالكنابأهلممالاعارهموالأساطويعقو!

فلالأحيرتيرالرصالتبرأصحابلاعبارهماوعيىموسىأوتيماخصصت3،وديهم

والصارى،مولىشريعةعدبقفونلالهود-،وسلمعلبهاللهصلى-محمدرسالة

برشريحهعدبقمور

لحر!لاوق!نعر!لاقن،الالقبنالألياءلحيمالإبمالىعرورةالآيةعممص3

انممنةالبهرىالحققة!أعلتالآيةهذ؟عفافالةالآيةحاءتدم..الإحمالوجهعلى

الآحرةبيرهوئةبقلللندياالإللاأيخريغوص).لقالتوالوحيدالأوحدالنجاةطربقلي

.!)2(انحالرينمن

الرسالةوصكحتىومكانهرمالهفيكلللر؟الإلهةالرسالةيكملودوالأنجباء

!ب،رصرحعالباءلاتلهم،-وسلمعيهاللهصلى-مححدلفةحشامهاإلى

الأنبياءومتل"متلياواللامالصعلاةعليهبقولالحدبثصححوليبمصا،لعمهبتد

ويتعجبونلهيطوفونالاسفجعلفيه،بخةموضعإلافأحه،بيئاشىرجلكقلذلي

.البيين!خاتموأنااللة،فأنااللنة،هذهوضعتهلا.ويقولون

دعانبيدكل،والأخلاقوالحادةالعقدةأصولعلىكلهاالخقتالالهةالرسالات)د

لاأتةإثهئوبمإلآزلولبىقنلثي!أرلتارط)انعالىاللهتال.الخالصاقيجدإلىفومه

.)3(!فاعدولىأتاإلآانه

!و)ذ.تحالىقال..إلرسلحمعليىالعاماطارهافيوالأحلاقالحادةواشترجمت

وتوئواوانناك!رايخاكأالقرلىرديإخالاولانوالدينالذإلأنقذود،إعرانيليياقأخدلا

)"(!الركاةوآتواالفلاةوأقمواخالنالبى

058عصالىآل(2)081عرانآلا(1)

38القرة(4).052لأداءا)3(
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"نحن-ولملمعيهاللهصلى-اللهرسولفولليإباترهوالمحىوهدا

.واحد!ديخا،()1لعلاتإخوةالأنبياءمعاشر

لطروفتحمعقصةقلكوالراثعوالعاداتالأحكامتفصيلاتمندلكوراءوما

رمنفيلأمةيحلحمابل،أخرىأمةمعيتا-لاقدلا"مةيصلحفماوالمكاد،الرمالى

آحر.لزمنيمرلاقد

)2(ومهانجا!ترعةمكغحمنالكل)تعالىقال

الأعلى-اقولله-الطي!فإد،لبصلعضهاالثرائعذصحديواضحةوالحكمة

لمربصدواءبصفوقد،المرص!يمحهيت!بهآحرلريصيصمهولالربصدواءيصصقد

..تجاورهالاولمدةآحر،دونوقت!ي

)ألا.تعالىقالا،الالغةالحكمةوله،لعادهأعلموهو،والأمرالخلقلهتحالى!الله

)3(!اثخبرالثطصوفوخفقمنيغنغ

رلالةحرمتلحفدالالادليالإله!ةالتربيةماهح(طوارتمثلالله!رمالات

كلحرماهاذواالدبرا!وغنى.تعالىفال.إسرافيلنيبملىكنبرةأشياءاللامعيهموسى

دلكبعطماخنطماأؤانحواياأليطفورفماحعكطإلآشخومففاعنيهمحرماوانفنيانجقروبرطفر.دي

.!)4(لفادفونوإتابغهمحريخافم

يذقينينلفا)ؤئفدبقا-االقرآدحكىكما-قومهليشادثاالا،معليهجىجاءثب!

.!)5(عنكغحرنمانديلغصلكمولأحلاتؤراةمن

عيهاللهصلى-محمدوجاءرلها،لوليالا!رصأشرقتالرسل!نرةحيروعلى

انتىوالأغلالإمرفمعفغويمغانحائتعبهمونجحربخالطاتلهمويجل).لارسولاو!بم

)6(!عنهنمكات

**به!د

شىسلوةالرجلأرلادالعلاتلو)1(

41اللك)3(.048الماندة)2(

عمرالىاآل)5(461الاءتعام)4(

157الأعرا!()6
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سةالمقكلكتبا

73

االقرآنفيلكتببالإيماقا

الإلهيافهحتممىكئاالرسليرعادهمىالصطف!بعصعلىتعالىاللهأ!رل

لهتحققالديالعامالإيمالىقصيهصجرءالكتلهدهوالإبمالىوالأجاء،الحياةلإصلاح

..وإبمانهالملمإصا،م

مرتحددةمواطىميتمناللهالرلبماالإيمانصرورةالمجدالقرآدأكدوقد

لالتهآسكلوانفؤبودزبهمنإيهأنزذلماالرشول)آستعالىنال.الرب!المصحص

(1لأ)انممبررإنجلثرناغقراللثرأطغالنغارقانوارلنبماقيأحديخىئمرقلاورلئهويههوسلانبهه

حمغا.الأركالىلهدهومتحققنالتوالمؤمينالرسولل!يماد

إبزايمإنىألزليوناإنجاألرليومالالتهآئا)تونرا:تعالىاللهيقولمحددتمملولي

أحد.ي!ئمد!لارنهغب!انيزدأوفيوظرعىمولنأونجغؤفاؤالأ!اطويفقوترإلنحقؤإلماعل

)2(!ئلمودلةرنخ!تفغ

وأالإبمارمداتجزنةيمكىولا،انانهحمغعلىاللهألرلطبكل!رتط!الإيمالى

.والاشقاءليهالاخار

ويداولاويحمطي!لألهالآلاء،لهحاءماعلى"الكتا!ألمظالقرآلىأطلقوقد

وألواحقراطى!يومحلمكوبفهو

قالوالارتجا!الكيقريهلاالذيالحالداليهابهبرللكابلمهوالقرآلى

سصعاد؟الآيةهدهفيالوقفولعلماء.)3(لنئفبر!فدىيخهربلاائيهافيذلك).تعالى

بنفعين!)فذىريقرأيان!نم،فينكلاأي!يهزبلاانبهأث!ذلكالأول

هدىهوأي،محدرفلمتدأحرأنهعلى

يه)وبقرابانف3،منازعللاالحقالكتا!هوأي!ربلاائكآث)دلكالثالي

مقدفانجراوالمجرررالحار!بكون!ننممبنفذى

آيخات)تنك:نعالىقولهفى،المبينالكابلالهوصفهجاءالعظمىالقرآلىولأهمة

ومهحهلىاعجاره،دلأثلهلوصوح)،(انمبر!انيهاب
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يخ!مىاناطلباته!!عريرنيهاث!وإنةتعالىقولهفىالعرير،الكا!وبأله

واقريمةالإعحاريةحمانمهلينعرده.!ه)1(حمدحبهمسنريلحنمهمدولايديه

والحلمة.

علىلاستماله)2"لأافحيهمواقئأد!ين!.تعالىقولهديالحكيماليها!ولأله

ده.جاءصاكلفيالالعةالحكمة

يخذبهلناثديففذقأئاركألزتاةيخاثوفذا!.تعالىتولهلى،الماركاليها!ولأط

.")3(يخالطرنصلانهمغنىوفمبهيزبخونلالآحرةيؤمونواتدي!حؤالاومىانقرئأتمويخدر

!)،(ترخفولىلقنكغواتقوادانغوةفاركأنزناةيهاثومذا!تعالىقولهولي

)")5(الأنا!أؤلوازليدكرآيانهنجذثروامارذإنيكةأنرنيهاث)تعالىقولهوش

أعمقالححارةوصعالمخمعولاءالجاةلإصلاحالإيحابةرآنارهالقرآلىما!إلى

المصلحور.لهوتادقالثرعرده!اكلمنوأعزوأبقى

لإوإذ.تعالىفوله!هاالمحبد؟القرآلىآباتمىكير!يلالبها!انيراةوصصوجاء

.لأ)6(تهدونلغنكغوانفرقادانيها!فولىآيا

لها،كعددةآلاتدى،والإنجلاقوراةيسمل!اعلى!!ال!تا!لمطالقرآلىوأطلى

وهمانحقيكمولىقمدريماوإدألاءفميعرفودكمايعرفولةانيها!آتافماندين!:لمحالهقوله

.)7(!يغلفود

حاءكنمقذانبها!أفليخاطدقال،الكا!أهللألهموالصارىاليهودالفرآنوحاه

وكا!نوراللهشنجاءكمكيردقذصربعفوانيهاببرنحفرلىنجنمتقابهرألكغبننليلونجا

-.!)8(تين

بئقاللةأحذوإذ)اتعالىفولهحاء،كا!بألهالألياءتلقاهمالكلعاموصفوفي

.)9(لأونجمرتهلهئؤئ!معكغلماقمذنرلوذخاءكنمتتموجكمةنجا!قيآيخكملماات!

بملعوهكي،والرهالىالا!حبارلدىمتحمظاكانالألاءلهحاءالديالإلهيوالوحي

الحهدولقصواالا.مانةحالوالكنهم،أقوامهملبرلرهأمالةوتحملوا،للاس

41013)1(!صك

29ملأنحاا(3)

611ةلنرا(7)

18دعمراا!(9)

)2(يى

لأطما(4)

لنردا(6)

لماندةا()8
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اليها!سمووطاليها!سيخوةلالكتا!أنتئبنوولىلمريقامفغوإدلالبمااتعابىفال

(1)!ايعلفولىوفمالكد!اللهعلىوبقونوداللهعدسفوومااللهعدم!فوويقوزلى

الأرمراللهلر:ألىإلىلهوالحالهح!مطهلولىلعالىاللهلالاالمحدالمرآدولمرد

لةوإناالدكرلرتالخ!إنا!ةنحالىقالاألحالهلهيرأمرأاللهأرادوإداعلسها،ومى

)2(ال!لحالطود

و!رع،رالحرمهالحلثيإيىيرحع،كتم!لماتهماعلىمهفاالترآلىكالىولدا

وحو،عادتهمومهجبجاتهملطامفيالعالمولىلهويتزم،والحيبالإيمالىقصاباديإليه

يدنييرلطمصذقالانحقانبها!إيخكوألرنا!ؤ.نحالىقال.اوالمعادالمعاشأمر!يالميصل

)3(!/الحق!حاءكعقاأقواءفنمتغولااللةالدللماليهمداخكمعيةرئهماانك!!س

تالأدقلالإلهيوصمانهاالأوللقانهاحالديهوإكلاكتمىلقمماالإبمالىإلى

رالجيروالديلالخحريم!آبدفيمثا

عيهويطلتودوالصارىالهودبيروبتداول،الإمحلأولالتوراةالآدبمىوما

مالعمههوولر،الصجحبالوحيهووليى،الحقلالكتا!هولىاالمقدسالكا!

.اللامعلبهماوعيىصسىللعه

مما!يكهماكادوما،باطلتحري!ألهوأيقنارددلاهالقرآلىيحال!ممادهماكادوما

وإلفكنموإبغاإلكئموأئرليإياأئرذلاتديا!آثاوقلاردهليتوقفاوالكد!الصدقيخحل

)4(بهفنمودنةرلخرواحذ

القرآلى،احملهديماوإجمالأالمرآد،!معلهيماتمصبلأبكولىالقدسةلالبهبوالإبمالا

داود،ورلور،موسىوتوراةإبرا!،صحص،هيبالحيردكرهاجاءاليوال!

يمى.وإمحيل

مفها:كلعنعامةكلمةوهذه

مرتين:القرآن!يإبراهبمصحصدكرورد)إبراهيمصحف

و)نرايمبمولىضخفبىلمابالأأنملأ.تعالىتولهلي،الحملمورةلي:الأولى

لهيرىلؤ!سيهوأن!لعىماإلأل!ناديدوأد!أخرئوررواررةنررألأئاوفىاندي

أماتفورانة!وأنكىأصخكفووأنةلاانفهىرنكإلىوأنبهالأؤ!ىانحراءيخراةننم

.)،(لأوأخا

87.عمرادآل()1

146الفكوت()،

)2(الححر

)5(الهجم
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رنهافيردكر!تركىمىأفلع!قذةيمحالهقولهفي،الأعلىعورةبي:والافية

عخف!الأولئالمخصلبىهداإد!وأنفىجررالآحرة!الذياانجاةئؤترودلل!لمنى

(1)!وفولىإنرايم

نصستوموسىإلرايمصحصأرعلىالظكيدجاءالموصعينكلافيألهوالملاحظ

الدلبا،فيأعمالهصكاملةمرلةمنوللالإلالى،سواءعلىالآحروالومالدينقصابا

الدليافيبقاءهأدوهيالغانجةالحققةيدركأرالمرءوعلى،الآحرةفيحزاءماوليقى

داثمةبهاوالجاة،حقالأخرىاتةوألى،ممىأحلوإلىلحالىاللهب!رادهمرمون

لكىالجرفيومربقعروزا،بصحكالحةفي!ريق!ريقاد،بولدوالاسر،حالدة

مدحورامذموفا

التوراةا

وأالصحصوهيإسراثيللنيوالنررالهدىيهاموسىعلىالوراةتحالىاللهأنرل

ربهلجفاتحاءعدمانلقاهااقيالألواخ

رإئرلفؤةدخذماتىءفلوتفملانؤعطةتبئءكلصالأنؤاحدىنةويخا)تعالىقال

.)2(!لأخسهاياخدوافؤمك

واذ!:تعالىقالوإلمعاملاتالعاداتفمها،مختلمةلرييةأحكالمحااةالوليوتشصمى

وقونجواوانفابهيروانجامىانقرلىوديإخاناوبانوألديخناللهإلآتبذردلاإفرافيلنيياقأحذلا

لاماتكمأخدتارإدصئغرمودوأتبمتكغتيلأإلأتولمنغالركاةرآنواالملاةؤأتمواخالئالبى

.)3(!ئهذرنوأتنمأقررئنمتغديالي!فيأنفكمتخرخونولادناء!نفكولى

لانيقرانيقلاثقبىالمىآريهاعيهغ)ويهاتمالىقال،العقوباتأحكامرفيها

يخكملومننةكفارةدفولهنمذقدصقصامىوانخروحبال!والنلالأذدددوالالملالأل!والأل!

."4)!اينالمود!داؤنكاللةللرألما

ئمذلىانكآ!!ىإنرافيبخبىالئوتما)تمالىتال،بالجىوالإحاليابقح!بمويها

)5(يخرا!غئواوتعفننرئنالأرف!لي

وطجالهم،وتمردهمإسرائيلبميقرةتحالحشديدةمحملهافيالوراةأحكاموكات

)نجطنمش:تعالىقال،والزجروالعقا!،اقادببا!منيخرةأشياءعليهملحرمت

91-11خالأعلى)1(

18-83القرة)3،

.4.صالاا(5)

!الأعرا(2)

54ئدةلماا(4)
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عهئهوا،نذالرتجاوأخذهئم!يخرأاللهصلع!ويمذمغلفنمأحذطات.علهغحرتاماذوااندي!

.()1!هأبفاغدالامفنملن!لرينوأعدتا،ئاطلاتجاسأنوالرآكلهغ

.)وعفىدفالا،لعابمسورةفيالمرآدفصلهااليهودعل!حرمتالتيالطاتوهده

انحوايااوطهورفماحمكطإلأيتحوئهماعلهنمحرناوانعماتقروب!ظفرديكلحرقافاذواالديذ

)2(لألمادئلأد،إنابفهغحريافمدبكبعطماخنطماأؤ

قال؟عليهومحايلوابهاللهاللاهموقد،التيرمعبهمالصدتحرويمالمهوروص

يرمبخائفغتاتجنمإذالتلييغذودإذانجخرحامرةكاتاتيانقريخةعبىرشنني!لعابىالله

.)3(لآبقفودكائوالمالثوفمكدلكتاتهغ!يورلاويرمترعا!هم

وشههبملها،وتدللهبمعمهاواصحرالهمراةبانيكمرهماليهودعلىالفرآلىسحلوفد

تلتىألمارايخملانحماركفليخمئومالغننمايؤراةخنلواانلإيرتل).!فاللحالهمييقكلا

لم(ا!الظابميرانقؤمبنهديلاواللهاللهلآياتكذلوااتديرانقؤم

الزبور.

تعالىاللهومحه،اللامعليهموسىلحدالألاء!مللةدياللامعبهداودحاء

)5(رنورا!ذازودوآيا!شألهحلقالالرلور،هوكائا

شربعةل!دوأحكافا،تريغاتمسولىوحكممواعطعلىالرلورالنملوقد

كما-لفالوالذلكالحىنعطىرفد،الحانمةالوةمعثخىساندةطلتاليهيموس

داود.أويرلعدشيقولواولم،)6،!فولىنغدسألزليكائالمناإنا!الفرآلىحكى

الدنجرلندبدارئوربينجا)وتقذ.تحالىقولهوحكمهالربورمواعظمىالقرآلىوسحل

)7(!الفإبخونعاديبرتهاالأرصأد

دجمردهوالألاءبهجاءمادكل،الوراةلحدصأيالدكأ!لفدمن!لقولهكالمراد

فياقهه!لقمهم!دفاةتحالىاللهقالعهدثإ،أقر!لألهالالوراةهاالدكروفروتدكير،

.)8(لألهذكروانفاحطاولواتوامعهصانكلميحرفودقالةقئولهنموجعنالقامنم

ف!!!تعالىقالكماوالحكمالمواعطفتعىالعريةاللعةليليالزبرالربرروكلمة

.)9(!انمبروانبها!والرئبرباتاتجاغواقلكتجنرللكذ!ففذكذبوك

161-16الاء)1(

163الأعرا!)3(

163الاء)5(

الأيخا.أه)7(

641ملألعاا(2)

الحسةه(4)

013!لأحقاا(6)

31.ندلماا(8)
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كلمةوتعيالابقبر،ءالأبفأي.)1(الآؤلبر!هزنرنمى*!إته:تعالىقالوكما

قطعاي)2(انحدبد(رلد!آتولي.تحالىفولهليكماوالأحزاءالقطعآيقاوالرلرالرلور

.الكيرةالحديد

حرتكلرئرانجفغأنرفملإنقطفوانحالىقولهفيكماوالنرقالأحرا!كدلكوتعي

)3(!درخودلذيهغلما

الإنجيلا

وهر،إيرانجلليوالورالهدىيهالإمحلاللامعل!عيىعلىتعالىاللهأنرل

ادكرمريماننيمىيخااللةقالإذ!.تعالىقال،صغرهلىالحنحلمهااليلتوراةممدق

ان!!عتمكوإذوكفلأانمفدليانالدنكنغاثقذليبروحأيخدتكإذرالذتلثرغلنغثينبغمتي

.،()!،الأيحلوائوراةوانحكنة

رأحكامهاافيراةلثرانعوطلت،قيلةقصايافيإلالتوراةنالمخاالأيحليكنولى

خرنمالديلعصلكمولأحلانجؤراةسيدقيينل!وئمذقا!.تعالىاللهقال،الاندةمي

.)5(!غيكغ

نقرلهم(لهاوطوا،الإيحلديمرجودةتكىولمالرهاليةالعصارىالمدعوقد

والمحوراللمق(ماك!الىالأدبرةرتحو!،يخهاوأساءوال!االحرفوارلكمهمااللهإلى

مى(رلاتاألمهمولصوا،الريعسلطةواخكروا،ومترفيطغاةالرهادوأصح

..اللهدور

حقرعؤمادمااللهليضواداتجعاءإلآعن!يهافامااتدغوفاررقاية!.لىظاللهفال

.)6(!رعابفا

الدعواأنهموالمض؟سفطعاشناء!اللهليضواداتغاء)إلآقولهليوالاشئاه

انديراثها)يخا.شأنهحلوقال،لهأنفهمالرمواممايمواولماللهرصواداشغاءالرهالية

)7(!اللهللع!ويفذودلاناطل!انجالبىأتوالنجاكئودوالرقادالأخاليفيفياإدآموا

691!.الرا(1)

035لىصلمزا(3)

عمرارهاس)5(

43الوت)7(

69الكهص)3(

011الماندة(،)

072الحديد()6
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نياقرآتنبيه

وبمقو!واصحقإلراحيمأدوهييخرأ،المجدالفرآنهاالالداتنفطةماك

ولا،والإعلاقوراةترلأرفلاللهاصطماحسمألياءهموإمما!لصارىولالهردألوا

قال،المصطفبنالأيخارهؤلاءإلىرتقوىإيمادل!يتواأدالصارىأولبهوديحق

(ؤلىإد!انقركيربركادوطئخلماجفاكادولكرلمرانجاو،يفودياإنراهئمكادما!شالى

(!)!االمؤب-رليئراللةآموا،الديرانيومدااتغوةلندبرايملالرالاس

زأفوداكائلاوالأساطويعقو!رإلخقوإشماعلإنرابمإنتقوزدانم)شألهجليوقال

)2(!،تغمنونعفالعابلإاللةومااللهسعدةنطدةكممنىأطلنموصاللةأمأغلغآانمتللمارئ

خىل!سرانيالملفلحفو!الىعرقانئاتجرلىمصىفياالهودكاروإدا

الإيمالىجةفياللهعدلهاوردلامادبةلةقلك،إلمرافيسولألهممعروفيصاروا

ولةقرل!،إلىل!أليولة،آدمإلىقاليللبهصتريدلالةوهي،الصجح

الحرإلىالبطالى

اتك!رإدتعالىقال،والنصرةالولابةاللهحرمهمالألاءدريةبيطالمينهاكإدا

:!ه)3(الظابيمعفدييخاذلاقالذبئتيوبرفالإمامالناسحاعنكإتىلظ.فأتفهنلكلماترئةإنرايم

وغلى)ولاركاعية.لفالماطالمابكولىسلىاصحقإلراهبمدريةدىالىالقرآلىواعد

.!)1(مبرلفهـهوطالثمفحىذرتتهماوسإلخق

لل،و!!حقإلرايمإلىلهمحولالماسدةممراعمهموالضارىالهوديكتصولم

نل!وقالالقرآد،وكدبهم،العالميردولىالله؟هآلمبهموحموا،طحيالهم!ينمادوا

وإلهيفماوماوالأزصدالمواتفنلثوللهياءسويعذ!ثاءلصيفمرحدقففىلرآلم

!)5(انممير

***

86-67عصادآل(1)

21،ةلصا(3)

.81ةندلاا(5)
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العاداتدرخوالقالمعجزة

.المعجزة0

اتالعادخوالقمقألواق.
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4الاولالمبحث

المعجزة

.المعجزةحكمة.

اللغة.فيالمعجزة.

-الاصطلاحفيالمعجزة.

4المعجزاتمقنماذج.

.السلامعليهصالحاللهنبىمعجزة-

.السلامعليهموسىمعجزات-

.السلامعليهاوددمعجزات-

.السلامعليهسليمانمعجزات-

.السلامعليهعيسىمعجزات-

.تساؤلات.
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المعجزةحكمة

القرآلىعنهاعر،ثالةولوامب!!حكملطامعلىوالكانا!الكررتعالىاللهرف

تهالمتق!نخري!رالمىولقوله،)1(.الاتماوتسالرخمىحنق!ينرئقال!لفولهالمحبد

دألهمايخعيالم!لا!انقديمكانغرخولىك!دخنئمارلفذرناةرانقمرئح!انعيمانعريرتقديرذبلت

)3(!يخودفلكلىركلالنهارلالقالتلرلاانقفرتذرك

علىوالمهصأحوالهارمدبرحالقهاإرادةعيرنيءبقصهالاثاشةالواميىوتظل

يحرقهاخىاللهدأمرنائمةوالوايىوالماتلالأ!ما!؟وحلعراللهوهولثودها،

والأرضللمواترتجدبلأالكودلهداالهاءأو،لرليكرامةأو،ليمححرةالله

لد*،حلقهإلىوشرانحهأحكامهيلحولىرسلأعادهم!نعالىاللهيثحطميلعدما

لهموالاقداءأقوالهمفبولريوجبالرلالةدعوىيؤكدللاسيقدمونهدللمنلهم

فالمعحرة،معجرةالعقدةعلملييممى،أقرامهمالىالرلسليقدمهالديالدليلهدا

هوفي.لإناتالخصيحملهالديالجوارأولالطاقةأشه

لالله،عييلعيماعديصدقالفولمزلنرلةللرسولالمؤيدةالمعحرةوهذه

الأمربهداللرسالةالصطفىالإتادهداتصديقصرورةإلىجادهأنظاريلفتتحالى

بؤلدلاألهوسةنعالىاللهعادةحرتوقديدبهعلىاللهأجراهالدكاللعادةالحارق

نعالىاللهقال،المؤبدةالعاداتحوارقيدبهعلىتقعولايمهلهولابعصحهللالكادب

أحد.شنحمدمابرلمحاانوقيسةلفطفا3!لانبممهلأحدلاجاالأقاويل!لعصعياتقؤلولز!

)3(!حاجبزيرعة

كلهاالرسالةيكد!صبالكثماالرسالةلعص!ييكد!سيمهللاتحالىمالله

سأحمحها؟ويتقرلها

رأوالأيثرار،الأنجارلينأو،والكادبينالمادقيلينالويةنمغالالهةلالحكمة

انواكاتديرنخعلفغأدالاتاخرحواالديرحصأنم!نعالىاللهقال،والفحارالأطهارلبر

(")لآيخكفولىماساءرمفاتفمقجافغ!واءلخاتالقاوعمئوا

-381يى2()

12)،(الحانة
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اللغةفىالمعجزة

.للقدرةالمقاللالحجرمنمأحردالعحرةلمظ.النمتارانيالدي!سدقال

سصهوساإل!كحازاألدنم،لإطهارهاشبرالعجر،إثاتالإعجاروحفقة

وفي.الحقبفةثيكماالالمةالىالوصمةع!للفللالاه،لهاسفاوجعلالعحر،

)1(.العلأت!يكماللمالعه

نقولذلكولتوضح

واعحزه،بدركهولىلاتهأيالنىءأعحرهبفال،المحزإناتاللغةثيالإعحار

اللغري.المحىهومدا.عاحرأ.صرهأىللالى

لهلراد!اكلالالعحر،أصالهمال!رآدألىلهيرادلا،العرلصالمرآدأعحر.لقالوعدما

علىتمالىاللهبطهرهالديللحادةالحارقالأمرحالبهمالكانىعحر!أظهرالقرآلىأد

.دعواهفيتصديفاالنوةمدعييدي

الإناتوهولهافينرك3؟كلليالقدرةعدملحامعل!ثاتهنهالعحر!إطهار

)2(الا!عارةهيوهده،الإطهاروأريد

عجرأطهرالذيموتحالىاللهألىالأصللألىآحرمحارالفرآلىإلىالإعحارهـألساد

علاقتهمحازادلكيكودهالعر!القرآلىاعحر2يقالدعدما،الفرآلىممثلالإيالىع!العر!

)3"العربعحزاللهلإطهارصلالقرآلى،الية

مححر.لأنهموصر!للحادةالحارقفالأمر

اصطلاخالهوعر!عيهاطلقالحارلىالأمرلهداالحماصارالرص!هذالكى

فيكماالاسميةإلىالوصمةسللقل!الناء،معجزةلصارالشاءلحقههاومى

اس!.والحققةوصففالحمق،والحثفةالحمق

فيكماالوصميماعلىلاقلاللمظللبالغة!المعحز"لمظلحقتاليالناهتكونوقد

أدلعالحلامةلكىوصصفكلاهماوالحلأ!ةالعلام

جتسالحلقأدصسلأنهاومتهاهالحرتعابةلآلهاللمالحةالهاءواحنصت

المحرش!

31ص2الماصدحشرخ)1(

الأولالمصارادةمىماتتريةمعالمابهةلملاتةلهوصعماعرنناللمطاشعالميالالتارة)2(

وقىلةلحلاقةاقكلمكدلههوماعر)دمحاهاوالنعلالادموالحار)3(
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الآيةعهلدباذوحاءالأصطالأحيلالمحىال!!/مالترآلىديالممحرةلمطبهـدولىححدا

والرحسالارالة

واصحةمعحرةأي،)1(!ءلةالةف!آنا!نم!إلرافيليلل!لعالىقال

الواضحاتالمعحراتأي،)2(!لاتاترلئفمحاءتفنم،في.شأفحا!وقال

علىدالة!ححرةأي؟)3،لأرنكغشنرما!حاء!فذافاسأيتهايالا!لححانهوقال

وسلم-عيهاللهصلى-الر!ولصدق

والاوحخها،الوةلرحالىعلىللدلالةلصوابطهالعلماءحمهوروصعهلمط!الححرة

الآبةتكودلقد،عكسولاولرهادوبيةآيةهيممحزةلكل،الاصطا،ح!ىماحة

،)"(!لىلكغمىلنيهةفياتابرتياتجكخأنفنكهآيةإن!اتعالىقولهفيكماالحلامةععى

ملكه.علامةأي

المطفهالأدلةكائر،يهإعحارلاعثتناديئوالرهانالةتكولىوقد

ولد!د!لا
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الاصطلاحفيالمعجزة

ي!لهتصديقا،مرادهولقالوةمدعييديعلىتعالىاللهيظهره،للمادةحارقأمر

المعارصةع!المكلمينحمغعجزمع،دعواه

هياصوابطسعةعلىاقعري!هذاالثملوقد

قولأتكولىقد!المعحرةاوالركوالمحلالقوليثملوالأمر،أمرالمحجرةألى-!

إحراقعدممللركاتكودوقد،حةالحصاالفلا!مل!حلأتكودوفدالمجدطكالمرآلى

فلمرولاالأقوالفيمنلبرالارإحراقدحدم.اللامعلهالحبللإلراهبمالار

فهاالإحرافلخاصةالنارتركهولىانما،الأدحال

تحضعولاالكود،عليهاجرىالتيالواميصأيللعادةحارقةالمعحرةألى-2

الكلأوالعصيعر!هافواعدلهاوليىالر،م!نعيمأولنعلمالمعحزة

ولها،لالعلمتعر!لهي،المخرعاتوعراث،والعودةالحرالمدبهداوحرح

والحرةلالدراسةمهالصلهبكود!الىإلالىكلوينطيعلها،الإلماميمك!قواعد

والممارسة

ميها،لردحللا،لنالهحللهمحتصةوهي،وحدهتمالىاللهأمرالمححزةأر-3

!علمنليستلالعحراتللا،هـالاأطهرهالحارقالا.مرهداإطهارنعالىاللهأراد!قى

الألاءأبديعلىالله!علهيوأمماالألاء

الا.لاءأبديعلىيقعلالدي،دعواهحالالنوةمدعييديعلىتقعالعحرةآد-4

الاولاءأيديعلىبقعماأو،البيإلىالوحيوصولقليعماأمااالمعحرةالممىهو

أسماءوله،للحادةحارفاكالىوإلى،اصطلاحةمعحزةيمىدلي!وعرهموالصالحبر

..الاشدراحأوالمعولةأوالكرامةأوالإرهاصهيأحرى

جةالعماالفلا!معحزتهأدليادعىللو،اليمرادو!قتفعالمعحرةألى-5

مرادهعرعلىللحادةالحارقالا"مرهدالأنلوتهعلىدقيهدا!يس!أرةثالفلت

،-رلملمعليهاللهصلى-لالنييثهكالىالكدا!مشلمةألىالتاريحعلماءودكر

لالكية،ماؤه!غاصشريرهولصق،ماؤهفغررلر!يبصقاللهرسولأدللعه!لما

لولدالىوأني،وهلكتليتلحلألوعوئهوسقىوتوصأأجاخا،ماؤهكصارأخرىولي

إنهربدتال،لانهلغمنومهم،رأسهقرعسدمهم،رءوسهمبمحدححلعيهميبرك

)1(فعمىلمحهياعينيهثيوحعأصابهلرجلدعا

327(ص6)حكداس-والهالهالداله)1(
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)هالة،تمىو)مما،لرادهعيرعلى،نهامححراتتمىلاللحاداتالحوارق!هذه

.-كدبهاظهارلهااللهأراد

!هاعلمالسابقالحوعلىالمعجرةوقحتلمتى!البوة!عيتصدقالمعحزةأن-6

بمقماهاوالعمللهااقصدبقب!رسالةوبحملهاليهدايؤيدنحالىاللهألىبفا

ابخوة!مدعيصدقعلىالمعحرةدلالةكمةحولالكلامعلماءلدىبثوهاك

ودلالةالعاعلوحودعلىالمعلكدلالةمحصةعقلةدلالةرلالها)دقالمنفحهم

كرلطةلمجةدلالةدلالتهاإر.قالسومهمالصايععلمعلىوالإتقادالاحكام

عاديةدلالةدلالها)ر:فالم!ومهمالبيلارعلىالوحيو!حار،المرللالصر

علىتتهعأدعقلأالممكنمىكالى!ان،يديهعلىالمحجرةتقعمىلتصديقالحادةجرت!قد

ترق!وهوالاطلالدورإلىتزديلألهاالمحبماالدلالهنرلصولحن..الكادلىيدي

..لهالاستصديقعلىعدفهوتوفصالمعجرة!يصدقهعلىلابخبيالصدبق

!ها،الحكمة!عينافىالكادلىبديعلىالمححزةوقوعي!دالعاديةالدلالةونرفص

لحالهالمحارالماعلعلىلالقصوبرحع،والأشرارالأجارلينالويةإلىولؤدي

وتحالى

..)1(.فهاالخل!بمععقلبةدلالةالححرةدلالةأدإلايبفىللا

ولاردهاب!طيولىلأ،بهوتينحيارىالعحرةأماميفمولىالكلميرجمغأن-7

صريخايكونقداقحديرهدا..محاكاتهاعنعاجرولىلهمحاكلواومهماثملها،الإتياد

)قاذ:نعالىقال..الملامعليهلمويىوايدالعمامعجزتيليكماالمكدبينمواجهةلي

لادايدهرلرعجمائبرثغانهيلإداعماةلانفئ!المادتينبنكتإدلهالآيةنجاتكأكتإن

)2(!لناظرفىنجحاةمى

ياتواألىعفىوانجنالالىاتجمصتفبيقل)تعالىقالالعطيمالقرآلىمعجزةفيوكما

.)3(!!رابغبملعففغكادرلولفنهياتولىلاانفرآدمدالبل

أمامابخيمىتقعاليالخوارقسانرفيكماالأحواللقرائ!الخديلييكصوقد

.الوةدلانللديهموتحدديقيموتقوىقلولهملنتلهالمؤنير

محمدلدلاالحذعوكخير،إسراثلليالعمامولظيلواللوىالىكرولوذلك

الريفة.اعابعهل!مىالماءونع،-وسلمعيهاللهصلى-

سررت-الحلمةال!دار.ط252(ص8)حالايحيالرحسعدللفاصيالموانصضرحراحع)1(

10188صل!ا(3)81-61أ!الأعرا(2)
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االمعجزاتمنذجنما

98

صالحاللهنبيمعجن

إلى!دعام!م؟والامالححارلبنثمودفيلةإلىاللامعبهصالحاتعالىاللهأرسل

لحوارقاللهحمهالالةهيلةلآبةوحاء!بر،كلدعوةعيهفامتالديالوجد

ليهمعليهموأحدعثراء،لاقةمهاوحرحتصما.،صحرةع!هاالجتإد،العادات

وفيوليها،لبهمفمهالماكايكونوأد،سوهيمرصاللهأرصليتاكليدروهاأنالعهد

الماء.صلهولكتمولىجمغا،يكفيهمللشارليرسائغاحالمئالئامهايحلولى!ثربهايوم

فيالإلهيالإعجاربدركواللم،قلولهمعلىوطهع،أعيهمطيواالقومولكى

إذتجفلكم)واذكروا.تعالىقال،تحصىلاالتيولعمهاللهلآلاءكفرهمع!!صلأالاقة

اللهالاءفاذكروالوناائحاذوننخولىقمررالفولهامىثحدودالأرصديعاد.ولرآضلعدمىحلماء

(1)لإاشفدسالأرصلىلقؤارلا

اللفةنمودراشحفتلالخديممرولةالحريمةورقحتأشفاهمالثها

المرثبيرب!كتإدتعدنالفاانا!بغيخازفازاربهغأنرعىوعؤاالاقة)لعقررانحالىقال

.)2(!حاثمينفيداليبيلأمخواالرخفةفأحدتفئم!

-!د*ص

47!!الأعرا(1)

77،!عرالأا(2)
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علإبمموسىمعجزات

مصرأرصليللحروكاد،وقومهلرعودإلىالافىمعليهمو!ىتعالىاللهلث

الحريموقثاالا،معليهمولمىمحجرةفكات،رفغمقاموللحرة،عاقيمكانة

..عيهويعلو

علىالالأمع!لموسىتدرلىعميةحرتلماءطور!يالأولىالإلحاءلحطةشني

.-وقولهلرعولىإلىشعدلهااقيالمعحزة

عكبهاوأف!عبنهاأتوكأعمايهيفاذ!فولنيابمكتتكوما!تعالىاللهقال

ولاخذهاقال!تعنجةميلمحإدافآنقاها!نولىياأنقهاقاذ!اأحرىطلي!يفاوبيعمي

جاأحرىلوء،آيةيخرمىيخفاءتخرخحاحكإلىفيكواففم!الأولىلبيرتغالعدهاتحف

.(1)!انكرىآياتابىئريلث

مححزتادهالكات

تمعى!حققيماجةالعصاانقلا!:الأولى

..القمرفلقةكألهاأويرمصاحكألهاالوداءمولىبدتلألؤافايه

عل!موسىوتحمل،الحمليهةالتحرلةهدهإحراءبحدطهائعهاإلىالأموروعادت

الرسالةعليهوعرص،إبوده!،وقومهفىعولىإلىوجلعراللهعناللاعأمانةاللام

المهزليالوحيومعالمالإلهيةالقدرةودلانلالديراصوللهولين

لايةتجنحئاكقذتغذلفمولاإلرانجللبيفتفأريبلرتلثرسولاإتاقفولاةفأية):تحالىقال

فحنفاذ!ونوتىكذ!صغلىانغذا!آنإياأوحىقذإتا!انفمدىاتعمبىكنئواللائمزنلث

فالب!الأولىاثقرودناذفماقالأ!هدى3شيء!خنفةكلأغطىاثديرئاقال!مولىيازئكفا

للأيهانكمولنكنفذاالأرصنكخخغلاثلإي!يخىولارتىيمللأيخابلىرتيعذعنفها

لا"ؤبيلآياتدبكيي)نأنفامكنموارعواكئوا!تئئثاتتىارواجابه!آحرخاناءالتماءبىوألرذ

.)2(!الهى

دظاملقبومحاولةلللطةمارعةالأمراروظنالموقصحققةيفهملمفرعولىلكن

أرصعلىعليمسخاركليجمعبدأالحرمنلولىمولسمحجزةأدوتوهم،الدولة

مجله.الىوالزلفىالأحرووعدهم،اللوفاءيمديوموهوالريةلوموجمعهم!ر

7،-54.)2(طه23-17:طه،)1
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لحرإنافرعولىلعرةوقالوا،وعصهبمحالثمفرعودلمحرةوألقىالحمعالىواففى

لعدا!يخكمكدنااللهعلىتمر،الا!ريلكمتانلأالا،معيهمولىنصحهمالعالور،

.)1(لأاخرئسحابوقد

دإيخطئةاللهإنالخرلهخنممانوس!قال.الاسأعيرولحرواجالهمألقواللما

.)2(لأانمحرمودكر،ولزلكلماتهانحقاللةويخحنئ!انفصديرعمليخعلغلاالله

اللهلقدرةقحولتعصاهوألقىاوجلعراللهصمؤبذااللامعيهمولىوتقدم

فعللبنالعرقالحرة(دركوعدئد،رعمبملرجمولىعمحرةحالتلنهمكيرةجهإلى

.)3(لأوفوسنهررديرتاتاقائرالجذاالنحرةنقى)4.-الحلقودعلالحالق

ولدأقلمنوعد!قدكالىالدبرالحرةونوعدرصلالهعهعلىفرعرلىرطل

أيديكغللأفطزالتخرعتمكغاتدينيهركغإتةلكنماددأدتنننةآمنمقال).وبوربهدي

.)"(!رأنقىعذاناأئذأباونجغنفناثخلحذوعفيولأصتكغحلالىشوارخنكم

لوعدواستهرأوا،أعمالسيل!ممارالنولةلالإبمار؟الحهرعلىالحرةوأصر

بامالانضلطرناراتدياتاتمىحاءناطعلىنؤتركلقنائوا)ولحبهاالحةرآنروا،لرعود

يخرلىاللةالخرسعنه(كرقا،ماحطايالالايغمركلناآماإناظ)الذيخاانجاةهدهنعمىنماإفامي

()5!رأنمى

إلىوبمهلهم!ضاحعهميقضرعدائاتؤرفهممححرات!رعولىقومعلىاللهوأرسل

..الكرىلالمطشةافيصلبهاالىقبلآحرمفات

خاءتفئمتإدا!فيكرودلمفهبئاثمرآتننرلقمبىلالتنلرعودآلأحدلاولقذ).تعالىقال

لااكرفئمولبه!اللهعذطانرهنمإتفاألاتعةومىبفولمىيطبزلياليةتمفغوادمدهلافائراانحة

الطولادعنهئمفارظا!بفؤنج!نكنضلمالفاتحرناآبةمىلهنااتامفماوقائوا!يغلمود

عنهئموقغولتا!فخرمينقوفاركائوائفقلات.داليهروا.آياتوالذموالقمادعوانقفلوانحراد

ببمعلتونرنلنلكئؤضالرخرعاكئفتبخنعذكعهدلماليتكتاادعئولىيافاثواالرخر

)6(!يخكونفنمإذانابفوةفمأخلإإلىالرتجزعفمكفافنما!الرافي

ألىعسىلهمندزاوجعلهالقومهوأطهرهاموسلهااللهأيدآياتلمعفهده

الإيمانإلىوبهرعواالرشدإلىونجوبواالوعيبعدوا

)1(طه

)3(طه

)5(طه

82-81يولى)2(

71)،(طه

531-31ا!عرلأا(6)
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والقحطالجدبشدةوميالود،-ا

افمراتلقص-2

الحرتاهلكخىالمطرتايعأو،الللهردياياه-سلريادةإما،الطومالى-3

والل

.والغارالررع؟كلألىارصااتجاحإدا!نالهوصالجراد،-4

ولالومفيراحةبلاالاسوتدعالأعير،منالومتل!خراتوهياالقمل-5

..عملعلىقدرة

رتحت،الطحامولونت،الآدالىأصمتمكالىفيكنرتهـادا،الصمادع-6

والملالى.بالعراش

القطاعاللاألو!هممنبلالدىأو،شرالهعدإلبهالاءنحولالدي،الدم-7

تحالىلقولهالمرادةوهيتغا،كاتوالدالعصاالجاأففا)دا،آياتسبعنجهذه

.()1آيخاتءبات.!تجعئولىآيارتقد)

هكدا:الحارا)وها!عداليئعدهاوقد

الأدص.دقص-3االأموالدقص-2.الولى1-

الحراد-6الطودان5-افمراتلفص4-

(2)الدم-09المعادع-8الفمل-7

إدا!الجد!،المراتولقصالسيرليداحلوالألعسالأمراللقصأدنرىولحن

لعضهموماتونمر!وضرعهممالهملقصبقومحل

قولهفياللامعليهمرسىلدعوةإلهيةا!شجابةكإنتالبمالآياتهدهألىلرىكما

لبكع!ئعبئوارلاالذياانجآةبيؤآنوإلألييةليتلآةبرعونآتتإئلثرئائولىوفاذ).تمالى

.)3(!الأينمانغذاتيرواخىيؤنرادلائفويبمكئئواتذزآنوالهمكنئاطمىرنا

دوعير.علىوقومهلحرعولىدهاواجهالتياللامعيهموسىلمعجزات

والد.العصاوهي،البوةدعوىصدقعلىدلاثلاقياءقدمتمعحرات.الأول

قالكما،الاقاتالغوهي،يرجحونلحلهممؤلاعقاثاوقتممحزاتالانية

)4(!كأجفو!لغتفنمبانغذأبؤآخذنافمأخبماينأنجرفيلأإآيةتجىئرجمموفا):تعالى

.1011لاصا(1)

088يرض(3)

-891؟تصصا+لا.)2(

،8!خرالى(،)
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ومنلرعولىاللهوأعرق،مقدرعريرأحداللهأحدهمكلهالالآياتالقومكد!للما

للآحرب!.ونلألملفاوحعلهمحمغا،معه

يدواسقرارهممحاتهموعفبعورهمأتاهإسرافيلينجلتاحرىآياتوهاك

مها:ساء،

إلرافيليلحررلهماطريقوتويةالحالير،علىالاءوجى،الحرالفلاق-ا

..وخودهدرعرلىعلىالماءإطاقثم

رقيمبيإدكلأتال!لفذركولىإثائولنأعخاثقاذانجفغانتراءىقنئا)لىظتال

(1)(انفطمكالطودبر!كلفكانفانفلقانخرتعفاكافيبأدنولىإنىفأرنجا!شهديبى

عملعيرصاقهفيإلرافيليعلىبهاللهامنطعامرهو،واللوىالمى-2

طانرإلهمويمل،الحلمنوأحلىاللر،سلاصااشدالم!عليهميرللكادكد،رلا

الحمامأوالعماليد5اللوى

.والهردالحريقبم%لمرائلبيأفيالدي،العمام-3

رزفاكنمناطياتبركئواوالئفوىانمىغيكئموأنرناانغمامعيكئموطئأ،)تعابىاللهتالا

)2(!يطبفونالففغكالواولبهىطلئولاو!ا

إسرانيل.بياسا!لعدرعوتاالحجرمىالماءتعجر-4

يخاعرةانانةلالمحرتانخحرتعماكاعر!فقتابفومهنوسىايقىوإد).تحالىتال

)3(!نفديرالأرعيبينفؤاو،اللهفيرقبىؤاترلواكئوائرلهمألاليكلعبمنذ

هوالمقصودملابمعى3للعهدأوللخى"ال"هل!الحخرايررأيالىوللعلماء

ليهأححرضر!أوالماهنهيحرحححرأيصرب

اسرافي،شربحملهفيءطورسمعيثاكالىالحجرانإلىالممريندهـلعض-

ابخة.مىنزلححراأو

يالعصاهمو!مى!ربكالوافحثماحجرمطلقالرادأنالىآخرونوذ!-

والأيرالمححزةديوالأطهرالراجحهوومذا،فىيعرلهثمالماء،سهيحرح،حجر

اتعامل.في

اللهداوحى،ناتلهيعلملمقنلديإصرافيسنواخلفحيرودلكالقرةقصة-5

وأخبراللهفاجاهيعفهاواضربوهبقرةادبحواأناللامعيهموصلالىعلىإليهم

..بقانله
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لمع!اصربوةلقنا!تكمودكتمقامحربخواللةيهالاذاراتغيفاتننمرإد!متعالىقال

()1لأتغقئودلعنكغآيانهيكمويرانمؤتىاللةيخخيكذبك

هوالمرادألىوادعىعخاتمبرأالآبةتمبرالحارالوها!عدايخعحاولوقد

يحدتلملرنجاالخهمكالىفادا،ورجلهكدهالقلأعماءسلحضرلالملاقهيمضر!

صواهدولىالقاتلموألهبيهائعلمورعدةلميانعحالعليهظهرقاتلأكالىو)دانيء،له

تغاورعدةخوفايكولىوقدوحذلأ،!رخايكونقدالاسفعالوهذا،لهاتصالعلىهوأو

القللب

بأتهاقأويلهذاعلىالخارالبحكابلمحصشكلتالياللد4علقتوقد

خىللفهمدكريقللموالظر،الدرابةحهةسوحطا،والأثرلالروايةثتلمامحالص

،المرةدلحفصةصالقلقمةيمصلإلهنماضرلوهااقولهفيإلهالصيميرجع

مقعهد!للاالقرةقصةوتكود

الموتى؟اللهإجاءعلىالفاتلمرببقصةالدلالهوجهما3

لعدالقيللاجاءمرنطةنكنلمإداالاسليحقلهاالمفاممذالياللهيطهرهاآيةواي

13)2(.القرةلمصصربه

!وصىثربعةعلىتمردواحيىإسرانلليرءوسدوقرفعهكلحمىالحلتق-6

إلىلارعواالا.رصلهمريوياعاقهمبدقألىر(ونكطلةكانهوعار،اللامعيه

عهموعماببملرلمااللهلكثصلإبنرلاءهموأعنواالتولة

بقؤةبراذكرواآتاكمفاخذواببمواتجغأئة،طواطتةكأتةدؤقفنمانجلتقاوإد)اتحالىقال

.)3(!تعولىنغتكغبنا

أخدنا)وإد.تمالىقولهفيالقرةسورةآبةلرتهكماسياءطورجلهورالجل

(؟)!الالورفوقكغورفناماقكم

لالريعةونمكوانامةمحامطةالديرعلىحاثطوابفوة"آنجماكم!اإحدواومعنى

كاملأ.وفاءاللهلحهدرأوثوا،نرنانمكا

الكيفمعتافىاليهوإلحاءالإيمانعلى)كرافافيمابأددلكعلىيمزصولا

العهدونقصهمتمردهمعلىعقالهمفيشرركاكانلحوقهمالحلرفعف!لى،الارادةوحرية

37-27ةالض(1)

281-235صالأبا.قمص)2(

171الأعرا!:)3(
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وآثروا،والدملالولةلارعوا،كحلكىمحالةلاأ!فهموحدواملما؟للدعوةوجاتهم

المحرمينصدكمالجاء،أوإكراهدلكميول!تولهماللهدفبل،والاسنفامةالعمل

تو!ومخنبعدحاأوعليهمالحمولةتمدتجلرتدممإليمريحودبولور

*كأبحل!

اللهألدالتيالمححراتمرهي-إسرافيليرقتافيللحادةالحارفةالأمورهده

ريقوي،إيمالهمثتماإلىيخاحوندالفرم،ولونهرساقهفياللامعيهموسلها

والرسرلللريمالةالولاءلبهمويجدد،بايهم

اللهلألمموكمروا،الملالهوآتروا،الفوةعبهمعلتاصرانبلسيثإددلكومع

الآنجرةفيالحدابعلبهمرفالدليافيالخرياللهلادافهم

تجغدمنالتبمانغقةذيهؤمنييةآيةي!آتاهمكئمإلمرائلبنيلل)نحالىقال

)1(!اثبقابثديذاللةقإنجاءتةفا

ص**
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غ!مداودمعجزات

ملكاناكونهمعتا!،نوتهعلىدالةومححراتآياتاللامعيهدارداللهمح

دلك.ومن.قانذاورسويه

انحالدازدمع)ولخرتا.نعالىقال،ودعاثهأذكارهترديدوالطرالجالتجر-ا

.()1!فاعبيروتجارالطيزيخى

ثةكلمخنورةوالظبر!والإثراقلانقبئيخقمغةانجاذلخرناإتا)شألهجلوقال

(2)!اؤافي

اللهومح،ومواعطحكمعلىقملكا!وهو،الزبورشرنجلداوداثهرلقد

لهاللهوحر،سجانهمحهلنرددالمضاء،ديالالحاتالطبرينوقصراثغاصرئاداود

.وآحرهالنهارأولثيرلحاصةلهتغاوتجىمحهترجعالامخاتالجال

مولىلأبيقال-و!لمعليهاللهصلى-اللهرسولأدالحديتليصحرتد

داود،آلمزابرمنمزمازاأونتالقد:لثمريالأ

أشمعوأنارأبني"لو:لهقال-وسلمعليهاللهصلى-اللهر!مولأد؟روايةوفي

ي(.تجبرأ.لكتجرتهنتىألكعلمثلومويسابولهففالالارحة؟!"لقراءتك

محا.لكلحته

الردليرتذرلالغاتاغملأد!انحدبدنةوائا!تحالىقالالحديدالالة-2

)3(!لم!رتغفئودلفاإفيمالخاؤاغنئوا

لل،تصهرهلاربةوألرادآلاتعرمنلاءكي!يصرلهكالثمعيدهفيالحديدلكالا

كما،ممحرةيمدالذيللعادةالحارقالا"مرهووهدامصهرأايصيرعليهاليدوصعكلجرد

عقاتجر،جرم!لهوالدعاءعل!المحكلحردوالأبرصالأكمهيرئالادمعيهعىكان

طةوشارطرآدولة

المصهرالحديدهدام!الدروعصاعةاللامعي!داودتعالىاللهوعلم

97:الألا.(1)

91-لأ8:ع!(2)

21-11سا)3(
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.عدرهسلاحم!الإصالةالمحار!نقيالتيالدروعتلك

إحكامهوالرد!يواقفدير،المقانلبدرترالتيالابعةالدروعميفالالعات

لألكمت!يخفكملكنمئول!عنةوغنقاة!اتعالىقال،اسحاهولالردودتخهاالمحة

()1!ناكرون3آلهل

لثابعوا!باشرها،وكصحة،حرلةكآلهالدروعهدهلعملاللامعلسهداودلاموقد

مخمعثيلهيختدىممودخا-ولملمعبهاللهصلى-الرلولاقدمهولهدا،وولدهلمه

منيأكلأنمنخيزاقططعافاأحدأكل"ما-الحاريصحيهح!يكما-لقالالمؤمير

."يدهعملمنيأكلكاناللامعليهداوداللهنبيوإنيده،عمل

***

8هلألاا(1)
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ع!سطممعجزا!سلممان

ملكارأعطاهلا،اللهرححله،اللامعبهداودأيهعروالحكمةالوةسيمالىورت

أحديهبلحقهولملأحد،يقلم

الوةعطاءمعتتا!ب،قمردةصبةداتاصطمانهومعجزاتلوتهآياتركانت

لعديلأخدءت!يخبيلآئنكاليومثلياغمرربئقاذ!.قالحيندعونهاللهوحقق،واللك

.!)1(انؤفا!أتإنك

قلصألوهحمدهكماكيراحمذااللهوحمدعلمهاللهلمصللجمادواعرف

)2(!انفؤنجبننجادهيخرتىغفىففتااتدينجتهانخفذوقالا)

دأأرفينجيرتوقال!.غمرالهطالثا،رحمهراجئا،اللهلألحمشاكرأييمالىوظل

عادكبيبرخفكوأذحننيترضاةعالخاآغفلوأدوالذفيوكنىكنىأنففتاتجينجغقكأتكر

ى)3(!الفالجبر

.الياتالآياتهذهرمن

شيءوهداودلالاتها،والجوالاتالطورأصواتبعر!فكالىالطر،نطقتعبم-ا

الوةدعوىصدقفيلهااللهيزيدهليصحرةإلايقعولاالثر،مرأحديحطهلم

معالهدهدومحاررةلفصبلتهاالملةمحاطةديتمنللدلككلردخاالقرآدوياق

..سليمان

يخطمكغلافتنجكغاذخئوااتفلآئفايانفتةقاذانقل!رادكتى(تؤاإذاخى!.تحالىقال

(،)!تؤبفافيعاحكا!!يعرونلارفنمزخودةلئمان

كذآنالا"كذنة!انغانجينبنكانآنمايذفذارىلابيئنافقاذالطيز)وتففذ:شأنهحلوتال

مىوخئثلهئحطنغبمااخطتلقاذبيديمرلنكث!ئينلئطاديخاتيأؤ!ذلحةأزلئديذا

سء-!ء-.)5(نايفير!تي

واحطأهأمامىموجودموهل.الغانينامىكالىامالهدهدأرىألا.تولهوممى

13حاضرألىع!المجل!غاثهوأو،نظري

035الأ(ص

لأ9)3(المل

22-2الل)5(

.15.المل)2(

18،91النل()4
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.قالريخرهعاسابرصالروايةهدهكير)1(اس!اقوقد

طلبه!لاةلارصكالى)داالماء،علىاللامعلبهلحلبالىبدلمهد!ئاالهدهدكاد

ويعر!،الأرضوحهعلىالطاهراليءالانالىيرىكماالأرضنخومفيالماءلهلعطر

ق!فدالأرصصلفلاةيوئااللامعيهييمالىفرل،الأرصوجهمنلعده!احةكم

العانبر؟صكانأمالهدهدأرىلاليما؟نقال،يرهفلمالهدهديرىالطر

لاحلهيفالالحوارحمىرحلالقرموفيهدا،لحوعاسبراللهعديوئاوحدث

له.لقال،عاساسعلىالاعراصيخروكالى،الأررقاس

الوم.علت،عاسىابريافص

ولم؟نالا

فيالحةلهليمالصيهـان،الأرصتحومليالاءيرىأنهالهدمدعنأتخر-قال

13الصيليصبدهالمحديليقعلأحدماالهدهدلبحيءنراناالفحعلىوبخوالمح

اتجه2لاعباساسعلىرددت.لينولهدايدهب(نلولاعاسالنلقال

وذهـالحذر،المرعميالقذرلرلإداإنه،ربحك"لهقال3

ألذا.القرآدمىنيه!يأحادلكلاواللهلافعلهمفال

دابتهم،الاسيمر!كما،اللامعيهسيصانبصرفهالحيثالرياحتجر-2

كامل.القادديلحبدةمسافاتاليتحملهالرياحهذهوكات

)2(!نهررليؤاخفاشفرغدزماالريغ)،ليباداتعالىاللهقال

)،(!أصا!جث)3(رحاءلامرهتحديالريحنةفخرنا).شألهجلوقال

رالدالاءأعماللياللامعيهسيمالىعمالينحدمهانحاسةعينالالة-3

)5(!انفطبريخ!نةوألتا):تعالىقال.والصاعات

الضحمةالمباليلهولدولىأواصهونجفدود،سليمالىلحهمينحكم،الحنتجر-4

فيولاركون،الراحةوولاثلالطهىوأجهزةالماندةأدواتلهويصونوالحميلةوالحجة

للمخمعالعمرايخةالهصة

غذا!بىئدفةأنرباعنبهغييئومنرنهلاذ!يدنينجىيغفلصانجيومن)تحالىاللهلال

.()6!تزانيوقدوليكانخوا!وحفادوتمائلتخاليبيرلاةمانةيفنئون!الير

935(ص3)حالعطمالؤآدنمبر()1

البةالرسعالرحا.)3(

،12صا)5(

12)2(بأ

36:عى)4(

12،13)6(لا
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)1((1الآممادديئقرنبروآحربر!وعؤاصناءكلوالاطينالا.تحالىوتال

دوعين:علىالئاطينفكالى

والقصور،الماحدوهبللسحاربوالعمارةوال!دالاء!يمحرلوع-

وللاواليالماء،بهايخرداليالكيرةوللاحواصرجرها،والحدبدبةالخا!ةولنماثل

..الحراروجثهسليمادلحودالطهياحلسأماكها!يالاتةالوالعة

والفان!.والجواهراللالىيمتحرج،البحارفيللغوصمخرودوع-

والادلال.والمبلالج!عوقبالطاعةعلىوحرحالأمرعلىتمردفمى

ميمادعلمولما..عيرطر!ةفيفلطيرالىاليممنبملكةعرشإحصار-5

حالتيماجمعفلطيرليدولتهوعاصمةاقاقهمقرفيإبالقدومعلىبأملكةسعرم

ول!رلهدعوةيبعملكنيأنهعلىفاهرادفيليهورالحرش)حصارأمرعيهموعرص

شخحيما.مطا!له

عفريثشقال!ئنميريخانوبيأدقلسرثفايخاتنيآيكغانع!أئهاياقاز):تحالىتال

آتينألاانيها!فيمجنغعدةاتديقال!أبيرنقوفيغثهو)تيثقابكمىتقومأرقبنبهآتينألااثجي

شكرزفىأكمرأتمآثكرآينؤبيرنجيلقلبنهداقالعذةفقرأرآةفنفافئفكإنجكيرتذأ!نجلله

)2(!كربخعيئرتجيفادكقرومننفيخنكرل!ئنا

مناوالملانكة؟مىهوهلسا،ملكةعرشاحصريخمىالمرينكلصةوتعددت

؟االجنعفريتعرضرفضبعدما،الإلى

الله31يحلمكالىميمادوريرآصفاله.وقيل،اللامعلبهجريلإنه.!قل

الاعظم

العرصصاحص،الحنعمريتهووالخاطب،دمهسيمانانهالراريالإطمررجح

هي:لوجوهوذلك،الأول

تعريمهمحاولةعدمعيرثخصإلىللإش!رةاللغةديموصوعة"الدي،لفطةأن-1

سلومة.بقصة

انصرافهفو!،اللامعليهسبمانمواليهابعلمكدهبانهالمحروتوالخص

ايه.

38-037ص،1)

4-38المل)2(
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عيه!يمانإلى:لقوللكاأيضئا،كذلكآص!كالىيقالأدالا!ثيماأقمى

عليماسليمانإلياللمطهداصر!دكالىالبيمولألهسهبالكتا!أعر!كاداللام

أولىاللام

دودلآعفحملتفلوعالةدرحةاللطمةالاعةتلكليالعرشإحمارإد-3

حانرعرهـاله،اللامعلهسلمالىعلىآصصتمصلدلكلالصطبمالى

حالتصوردلكلاققضىآصصإلىرلك!ياتفرلواللامعيهسبمالىإد-3

الخلقاأعبرليليمالى

نأيقهضيرطاهرهكمر،أمأشكرأليلونيربيدصلمن"هداقالسبمادإد-4

)1(يمليالىلدعاءنحالىاللهاظهرهقدالمعحزدلكبكود

-بر**

الفكلر.دارط(891ص42)جال!برانعير(1)
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غلإبمعيسىمعجزات

التوحيدإلىيدعو!،إسرافيليإلىرسولأ3مرشاسيمتمالىاللهبت

إلئ)ورلولأ:تحالىنولهليجاءت،حمىكعجراتوايده،وحدهاللهوعاده،الحالص

لإذدطيرايخكونيهفآنفغالطيزكهةالطينقينكمأخئقأتيزنجكنمت!لآيةخكمقذأني!!رايخللى

بيإدلوتكنمنجيتذخرونوماتاكنودلمارأئكماللهلإذدانمؤتئوأخيوالأنرصالأكفةوأئرئالذ

عيكمخربمالديلغصنكمؤلا؟فيالوراةبنيخذفيبنلماوئمذقا!ئؤنينكغإنئكنملآيةدبك

(1)!ئضيئصرامذفذافاكدوةورلكغرتجياللةإن!رأطولىاللةتائقوازبكغشبآيةوخكم

هيمعجراتحمىالريفالضهداحمعفقد

الله!لاذلىطرايخكونيهنأنفغالطيركهةالطبنتىلكيمأحثقأتي)-ا

والحعالراحدعلىبفعح!31وهو!فيا"والاقور،إطانرا!لايعفرأوقد

ادعىلمااللامعليهيمألىيروى9،دفالللقراءتبىلوجفاالراريالإماموساق

لمحثموصورهفيلأحذحماشلحلقوطالوهع!تجفونأخذواالمعجراتو(ظهرالوة

والأرصالمماءبينيطرموف!دا!يخه

مئا.سقطأعينهمصعا!ف!ذا،اليهيخطرونالاسداممايطركادوهـ.قال

وقالعإ،دافعقراءةوكات،الخفاشعريحلقلىإده.قوملقالالاساخلف3

عيه)2(الافيقراءهوكات،الطيرمنالراكاخلقإدهآحرولى

رالأنرص!الأكمةوأنرئ!-2،3

المصا!هو.والا!برصبصيرا،كالىأنلعدعميأو،أعمىولدصمو:الاكمه

.الاصشدبدوبصيره،دموبتهويدم!الجلد،يفعحلديكلرض

يحمللااللامعبهعبىوكادالأطهاءاعلاجهمافييحارمماالمرصادوهذاد

له،يخبسحانهاللهيدعركادواممادواء،يصفولا،نرطيحملولا،عفازا

الممجرةهيونلك

62(صاا)حالكبراقمبر)2(
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.!اللهلاذدانمؤننوأخى)-لم

لرسةفلك،الوتبمعللرآلاقهوانعت،قدمهعلامهماال!أرالدهيص

نجأخرأواحلهالإلالىلمدمول!،تحلص

فودمممنلبادبهمالرنىاحباءوهي،للعادةحارقةمححرةالمحاللهو-

يخمونوداللهارادمىعلهبميفص3أهيهمإلىبحرحود

.!يوتكغليتذحرولىوماتئهئودلمارألكم)-5

بدحرولىأوياكلودمماالاسوأحعاهعهعا!كلاإحارهالبعمعحراتحملة!!ى

هده!يمرةرعدقالخطأ،مظةفهي!رالةأرتجفاأوكهالةدلكبكنولم،لونهملي

.ومراتصاتالحطألتعهالحالات

اليه.اللهبوحيييهلماليحاما

أعا!،اتخادأواتجهاد،أو،توةنهاللمحي!،اللهباددكلهاالمحجزاتوهده

اللهاصطماهمالدينرالألاءالريملكلئاندلكفي!ئانه،وفعلهالله)رادةهيلل

وأيدهم.

***
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ؤلاتتسا

؟معجزةنبىلكليكوقأقيلزمهل.

تصديقعلىقاطغابرهاتابديهعلىنعالىاللهيظهرهامعحزةليلكلألىنؤشنحن

ابخوة.دعوىفيوصدقهلهالله

احنماعبحدكاالوه!دبئتومهإلى)لاديتقدمأرالا"حوالمىلحالبحقلولا

اثم،ا!اككلاماممصراعيماعلىالا!بعنحذلك!لى،الدعوىبمحردحولهالاس

والمنناالأصاءبيرويوي

.)1(لألاناترلئاأرثنانقذ).تعالىقال

.القاطحاتوالدلانل،الاهراتوالحجج،لالمعجراتاي

لامرسلكلاممو،الترفةديملهيالحمبدةوالأحلالىالصدقألىمىيقالو!ا

يخحهمول،الخلقلديهموالعلماءالعلاسمةمنوكثيرالمملحينفكل!ا،الحقصيعني

الرةالله

نرعالظمجدألىأو،المعجرةلعرهـحدهألىليلكلبالمعحزهإبمالامنيلرمرلا

حمغاالأبياءمعونوعهاثمكلهايحدد

تمالى.اللهالىلايخهاعلموليهل،مححراتصالعظبمالقرآلىفصهكلالؤص!ص

الهاخلاإلأأفةقي)وإد.تعالىبقولهلؤشفنحىبالألاء،إبمالاعرارعلىودلك

)2(ئلإير!

حلقه،الىاللهلعثهمالذيروالمر!لير،الا.لاهلعدددقيقةاحصائهكللكتلكعا

القرآدديدكربموردبمارلكتعي

!)3(!عيكلقفمتئتنمولىشلأقلبرغنبثنعفافغقدرلىللا!:تحالىقال

؟المعجزاتمنلسلاماعليهنوحطوفانيعدهل.

وهي،والميهرينالطالمبرلهايلاحقالتياللهآياتمنآيةالطودادأديهشكلامما

الشبطالىأولاءوبخدل،وحدهعبادهينصرالديالفاهرالقوياللهقدرةعلىعلامة

..وحرط

.52الحديد(1)
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لهلدركواالمومإلىالممدمالدلللهالرادالاصطا،حىلحمهوحمامىالمعحرهلكلر

لة!عرحىسريجاصلةملكسلهلك!لجمعدق

صدتعلىعوانالوحلفومننمدمافيالمعجراتسيكرلماللامعلهلوحوطرلاد

هـاصرارراشكارعادطرللمدلالنمومحلالنمالعداللاالطولالىكالىو)مما،رلولهم

..المعحراتوطوتالآياتوضتولعدماالكمر،على

المعى!حداالقرآدأكدوتد،الدعوةصعافاحميرإلاألفلحدلوحطولادجاءلافد

.لمورةسأكرلي

تىللاآسقدسإلأتومكمىنجؤضل!أنةئوحإلىؤأوحى).تحالىقالمودلورةممي

.()1!ئغرقونإتفمطلفوااتدي!لىتحافيو،وونجالاعاانفنكواصعجايففئودكائوالط

ناإفيفأرنجا!كذئلدلماالصرنيرتقال).شانهحلقال،الؤمورلمورةولي

لقسإلآرأفنكاث!كلليؤحينبربهاقالئلثائرروقارانرئانجاءلاداوويخالايخاانفنلثاصثي

.)2(!شترفودإنفمطنفواا"ذبىدينخاطير،مفغانقؤذعيه

نخنونجفنمييلاتغ!كذتولىتؤميإدرتقال)صحالهقال"الحراءصورةولي

رةخاالاقبرلغذأكرقاتغ5انمخودانفنكدينعةوصلايخاة!اانمؤم!سضعىرسويحى

)3(!تؤميرأتجرقمكارومالآيةدلكدىإن

كدبوالمالهمحلالمننصالعدا!كالىو)مماحرلهمللديرمححرةبك!لىفالطوفار

ورسالةلولهدلانللأملواولملوخا

هزلاءعابىففدالميةمعهرربلوحآسل!مححرةيكودفدالطولالىلك!

لهالمكدلينألدرالديالوعدوتحمقرصولهمعدق

ناعلىالمؤميرلدىفاطمةوححةقريةدلالة!هو،آيةلأنهالطوفالىوصفهاومى

تعالى:قالكما،لدعانهوم!،رلمولهولاصر،وعدهومحقق،وعدهمحزالله

انماغلانجقىغئنناالأرضوفجرنائفمرء!بفا؟الماءأنجوا!دمخا!داتمرمغنوثأنجبرئهددعا)

.)"(!كعركانلفىحراغلأعاتخري!ؤذفيآنؤاجزاتغفىوحمناة!ئدرأنرنجذغلى

*ص*

37-36مود(1)

121-171الرا.)3(

دصلمرا(2)

لفمر.ا(،)

2627-

ا-،ا
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اتالعافىخوالقمقألواق

.الإرهاص.

الكرامةه.

المعونةه.

نةههال!ا0

.جراستدلاا0
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لإرهاصا

وتمهذا،للوةتأسيا،نيلفةفلاللهيطهره،للحادةحارفا)1(الأرهاص

يلي.ماأمثلتهومى.لها

وسلم-عليهاللهصلى-!حيدملادعامالأحاعقهحمةم!الكجةحماية:الأول

المل.اسبمنحمللورهكيالاربحيالحدتهداالمجدالقرآنمحلوفد

علهغوأزللل!تفيلبيكدفمبخعلألنمل!ائملياصخا!رتكفعليه!ترألثم!!قال

)2(!!قئوليكعف!دحعلفغ5لجلق!لحخارةترنججم!ألايلطبزأ

قرلش(م،بنصراليتهألرهةسيلأ،أهدىكانالفريقبنأي.العضتاءلوقد

لوثيتها؟!

تميرهليبخراسالإماموب!

عادةم!فرل!علبهكالىمماحالأأقر!داكإد-الملأصحا!أي-دبهماوكاد

عيهاللهصلى-اللهرلوللمعتوافوطةالإرهاصلا!منهذاكالىولكىالأرناد،

يقولالقدرحالاولاد-الا"فوالأثهرعلى-ولدالمامدلكفيث!له،-وسلم

الققلينصالةولك!،عيهملحبرنجكمالخةعلىقرل!ممشربالفمركملى

حاؤمعيهولملامهاللهصلواتمحمدا،ميالنيلمحئةولوفرهونعظمه!مثرد5الذي

.الألاء!

!ميالمعىهداحولامكعددةرواياتحاءتوقد،الريصالصدرشقالئاني:

وسلم-عيهاللهصلى-اللهليألىبهتصعصحةسمالكعرلدهالحاريصحمح

إدمضطحغا-الححرلمحي:تالورمما-الحطيمليأنا"ليماقالبهأيمريبلةعىحدله

له؟لعنيما-حيإلىوهوللحارودلفلت،هذهإلىهدهبينما-ثقأو-فقذآتأتاني

بطسمتأنبثتمقبي،-فاشخرحشعرتهإلىقمئه!أو-شعرتهإلىلحرهئرةم!:قال

.أعيد"ثمحثييئم،قلبيفغلإبمائا،مملوءةذهب،من

وسلم-عيهاللهصلى-اللهريولألىمالكسالىصبدهمسلمصجحولي

واشخرح،قلبهص!ثى!صرعهلأحذهالعلمادمعيلم!وهواللامعبحريلأتاه

دهبمنطتديغتهتم،مكالطادحظهذافقال،عتقةمهفاستحرح،القب

العلدورة)2(رألهأتاللمةثياليءأرمص)1(
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يأطره-يفيأكطإلىيعورالحلمالىرحاه،مكالهفيأعادهثملأمه3،رصرممما-

كتوقداأنىفالاللود،نقعوهوداسقعلوه،قتلقدمحمذاإلىكقالوا.-مرضمته

،صدره!يالججطدلكأثرأرى

أيصخاحدتالريفالصدرنقأنتمدالدلاثلفيلجمأليعدرواياتوحاءت

الفة.قيل

حكمة.النلاثالحوادثهدهم!حادنةلكلالىالعلحاءوبرى-

..العصمةسالا"حوالأكملعلىلباالطمولةزسديكالىفما

..الطهرحالاتأكملليقويلقدالوحيلتقىالعثةعدكادوما

..القدليةالعلويةللفاجاةيئه!والمعراحالإسراءعدكانوما

تأنيرإلى.قالواقدئمافالمعشلةوحدبنا،قدثماالرواياتهذهإنكارالحصحاولوقد

لاأنهكمابها،اثرللعسليكودللالاحامليتوالحاصي،الأجامإرالةفيالغل

القلىليالحلومبخلقتعالىالله)لىللعلفاالقديملأألىعدهميحح

الرحلورةنفسبرهليالراريالإمامعهمدلكلقلوقد

الإتد.صحبمةورأوها،الرواياتهدهليحدلالحودابخروطس

:وقالمحمد"إجاةكالهديهيكلح!صحمدالدكتورعنهمودايع

الحادتدلكسالموفهداإلىاللم!م!المفكرينوبدعوالمهشثرقيلدعو!وإمما

!مإليهلجأ!اإلىرلمالهإنبا!ليبلحالىرألهسامةإلاليةكلهاكاتمحمدجاةألى

سذاوالملميرالمر!المؤرحبرمنبحدولىهداليو!..الحوارقأصحا!صسقه

وردسماولرولى،محروهـالعفل!ييدحللاماكلالعرلياليجاةم!يكرولىحين

لهاتحدل!اللهلمةوأدا،اللهحلقكيالمطرمىإبالمرآردعامامعمشمقعيردلك

تدبلأ،.

خوارقلىالى،صالحةاللهقدرةل!ن،شثةيمدلاالعمومياتبهذهالطصاد:وأقول

..والكراماترالمححزاتالإرهاصيمىمماولعدهاالعةقللالأناءمرنطةالعادات

لالأصا!شعدناماأشاءمنلكم،الوقوععدمعلىدليلألي!الاستمعاد!)د

الوم.ووقحت

لقلأصحماكلألىالملميرعلماءلدىرال!قرالقلصحةعلىالقبولفي!المدار

فوله.وحصعفلأوحار

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ومملمعيهاللهصلى-الريمولألىسلمصحيحفيثتثفدالحجر،تيم.الثالث

"الآنلأعرفهانيأبعت،أنقيعليئبلمكانبمكةححرألأعرت!انيقال-

لكرامه،اللهأرادهحير-ولملمعيهاللهصلى-اللهرسمولأدا،إسحقالنويروي

ينمابإلىويعصي،اليرتعه)2(تحرخىألعد)1(لحاخهحرحاذاكادلالوةواتدأه

اودبها.ولطون،مكة

عيكاللام.قالالاشحرولابخخر-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسولايمرللا

وحل!هوشمالهيمةوعىحوله-وسلمعبهاللهصلى-اللهر!ولبتمت،اللهرسولايا

والححارة.الخرإلايرىملا

يمكثأداللهشاء!اويكمعيرىكدلك-ولملمعلبهاللهصلى-اللهرلهـولفمكت

.")3"رمصادشهرفيبحراءوهواللهكرا!ةمىحاءهممااللامعيهحريلجاءهثم

نمالىاللهلححللثيالعاداتحوارقلائرنفهمكماوالثحجرالححرنيمفهمويمكى

..للبثرمالو!ةعيرفهيالماء،فيولاالأرضميشيءيعجزهلاالدي

يطى،براهمألىدولىالريمولتاحيملانكةأصواتعنمجارالنليمهدهانأر

.لخجر.أوححرمنحرلهعماصادرةالأصوات

عنالوحيوتلقيالرسالةلقحملوالروجةالنصيةالنهةهودالمفصود،كلوعلى

الشحصى.الإرهاصطرس

الارؤبايرىلأ-وسلمعبهاللهصلى-مكتأشهربنةالوحينلفيفبل:الراج

رآها.كماتحققت

اللهرسولبهبدئماأولقالتأنها-المؤم!أم-عائثةصالمخاريصحيحفمي

حاءتإلارؤبايرىلا!كالىالوم!يالصالحةالرؤباالرحيمى-وسلمعبهاللهصلى-

الصح"فلقمل

*ص*

الحاحةثصاء(1)

)حاالأدصالررص)3(

)2(نمدعه

.266(ص
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الكرامة

تعالىاللهبطهرهللحادةحارقأمرلألهاالعقدةعلما!اصطلاحفيالكرامةتعر!

رمانهليلولانهلهإكرانا،للوة!دععرالصلاحظاهرعديدعلى

كيررمن،وجلعراللهلإرادهتحريوهيلثا،بتحدىولاأحد،بدعهالاوالكرامة

الظار

مص،شحصارلاطدولىالعمومحههعلىالصالحللحدلالكرامةلؤمىوالملم

لا!ليتدحل!لاالاسمىفلادكرامةأما،ينرعيلصحفلحيوردماالااللهم

يوحببطربقالهلمكأوشاهدهالمىنروكةوهي،إيمالىلهايرتطولا،العقدة

الحلم

.)1(!الفابجينيخوتى!ءوفواتمالىاللهتوللالكرامةالإبمادوحو!علىوالدليل

يعولىوكالواآنوااندبر!بحرلودهنمولاغيهنمحوث،اللهأوباءإنألا):لبحالهوقوله

.)2(!انغيئانفوزهودللثالتبمالكلماتنجديللاالآحرةوبيالذيخاانجاةبيانرئلفغ!

!صلهمهـاطهاروتأبيدهمولمرتهمكمافهمتمنيللصالحيرالله!ولابة

مي-وللمعبهاللهصلى-لفولهالصالحةالرؤياهيالدلياديلأولبانهاللهولرى

"الرؤيااقال3المنراتو!اقالوا،المنراتإلاالنوةمنيق"لمصجححدبت

(1الصالحة

بئمرىعاجل"تلك:-و!لمعيهاللهصلى-لقولهالاسمنالناءح!وهي

عيهالاسويحمده،العمليحملالرحلع!شلعدما!المؤمن

تعالى.لعولهالجر،والهامه،خاطرهوتدبدإلصالحالعدلناييداللانكةترقوهي

اليلاثخةرآليرواتحرئواولاتحافواألاانفلائكةغيهمتدذاينقافراتغاللةرئاقائواالدي!إد!

)3(!الآحرةوبيالذياانجاةبىأوياؤغلخى!ئوغذونكئم

ترى)يؤم"تحالىقالكماالأعل!المردولىدهيالآحرةديلأولياثهاللهلرىأما

الأنهارتخهابرنخريخاثانجونمبثراكئمرلايمابهمأيديبمبرئورفمبعىوانمؤنجاتانفؤبين

)"(!انفطخانقؤرفوذللثبهايىخاللى

هـقالهربرةأليصصحبحهليالخاربمارواهالديالقدسيالحديث!يوحاء

ا!عرلأا(1)

ثصلت(3)

691

3-31

)2(برص

الحديد(،)
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آذشهففدولئاليعادىقن.فالتعالىالله!إفي.-و-عبهاللهصلى-اللهرلرلقال

تجقربعدييزالولا،عليهافترضةمماإليئأ!بثيءعبديإليئتقر!وما،بالجرب

ويده.لهيبصرالذيوبصره،بهيمعالذيسمعهكثأجةف!ذا،أحبهحنىبالنواللإلي

لأعذله!اشعاذليوفى،لأعطةلأليوقبها؟يمتيافيورحلهلها،يطشاقي

الأعماءتصيرخىالواروسوالإكارال!رانصرالرامهواللهولايةإلىفالطريق

اللهكمالةليالعدحدابكرلىوجد،وحلعرللهكاملةطاعة!يكلهاوالحوارح

إلايدعوفلاوالرعايةالحعطمقامو!ي،وظلىسحالهاللهمىالرصامحلوثي،وعاية

الله.لأمرتحمظهالملائكةوتحمهإلايعدولا،الدعرةلخا!وهو

لهو،أعراصهمم!ونال،دهموالهرأالمعلأودالنولاللهأولاء(عصمنركل

مناحراناحاعر،محالهلاهالك

شرعة.لصوصرلهارردتافيالكراماتاشلةوس

محرابها:فيمريمرزق-ا

مذألكأننمربئمفيقاذليرقاعدهاؤنجدانبخرابركرثاغيه!دخل)كلط:تعالىاللهقال

()1!حا!ليرياءننيررقاللةاناللهعدبنفوقاتت

عيهاولر!،اللامعيهامرشم!يهاتقبمكاتلالمحد،ملحقةكرلةلالمحراب

بدحلولاكلها،نونهايتولىالديرهوخالتها(وأخهاروحوهو.اللامعيهركريا

سرصفالهالها،يقدمهلمررقوحردرهرعجثاأمرأيحدركريارلداجرهأحدعيها

المدئرالرارقالحالق!هو،رحدهاللهإلىكلهالأمرلحسنادإليهثأشارتعدها،وجوده

الحبهما

الثاء.فيالصي!وفاكهة،الصيفديالثاءداكهةلأنهالرزقهداالملماءدروقد

منولذاالحادةخلا!علىاللهيررقهألىرتللحادةالأمرالخارقهذاركريارأىولما

لي!رتقالرتةركرئادعافاللث!تعالىقال.عطمهورهنسهكبرمع،المإقرروحه

)2(!الذغاءسمغإئلثطيمادليئةنذنكبن

بعبس:مربمحمل-2

ذربهغبرفاتحذت!لثرقافكاناآفبفابرالدتإذمريبمانيها!نجيزاذكر)تصالىقالي

قال!تماكتإدنلثلالرخمبىأغوذإتجيقالت!سويان!رأنهاففلزرخاإيطفأليشتاحجائا

.)3(!ركاغلاطللظلأبرتكرلوذاظإنما

91-16مرإم)3(38عمران&)2(037عرادبر()1
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منهاكراماتمحموسدةمرثمحملولي

وماجاتهالغتكرؤية-ا

رجلمعلقاءدودالحمل-2

موعدهعرديالرطىوتاقط،العادةيمرعلىمانيمحرىتفة-3

الحمةصمرهاعلىيفدرلااليالحلهحدعهزعلىالماءالفاةقدرة-4

الرحال

الثيطاني:الأشر-3

زكاةلحمظكبنجماللهرسولوكتيقالبهىهربرةاليع!لدهالخاريأحرج

اللهرلولإلىلأر!حك:وقلتداحدنه،الطعاممنبخوكحمل،آتداتاليرممالى

!أصت،،عهفخلتقالنديدة،حاحةوليعال،وعليئمحتاحإلىقال،ع!

حاحةدنكا،اللهرسوليا.قلت؟!الارحةأسيركفحلما،هريرةأدايا09علصباليلقال

.هريرةأبوقالوسيعود!كذبكقدانهإ(مااقالسهيلهلحليت!رحمهوعالاشديدة

الطعاممىيحثوفحاء،لرصدتهليعود،)لهع!ب!االلهرسوللفولل!عرد.ألهثعرت

،جالوعلبئمخاح!إليدعيقال،مح!آاللهرسولإلىلأرلححكفقلت،فأحدنه

عينصماللهرسولليدفالداصهت،شلهفحيتفرحتههريرةألوقالأعود،لا

لحرحقه،وعا،نديدةحاحةشكا،اللهرلولياقلتأديرك؟!فحلماهربرةأباإيا

لقولليود،ألهلعرت.هريرةألوفالوشعود!كذسكفدإله!أمالقالشلهلحيت

الطحام،مريحفر!حاء،لرصدنهلمود،اله-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسول

نلاتآخرومدا،-وسلمعل!اللهصلى-اللهر!مولإلىلأرففكلقلت،لأحدله

صافلتبها،اللهبفعككلماتأعلمكدعيفالنمود،نمتعودلا3ترإسك،مرات

حافظ،اللهمنعيكيراللند!نك،الكريميآبةفاقرأمراشكإلىاويتإدا:قالهى؟

صلى-اللهرسولليلفال،لأصحت،سيهلحليت..تصحخىنمطاديقربكولا

اللهيخععنيكلماتيعلميأدهرعمفلت؟،البارحةأيركفعلما9-رلملمعيهالله

آيةدافرادراككإليأوتإذاليقال.فلتهي؟!إمافالالببهدحبتلها،

شطالىيقردكولا،حافطاللهمنعيكيراللى.ليرقال،نخمحتىاولهاصالكرلي

عليهاللهصلى-النيدقال-الحيرعلىيئيءأحرصالصحالةوكان-ا.تصحخى

لا،:فك؟،ليالثلاثفذتخاطبمنتعلم،كذوبوهوصدقكقدإنهاأما:-رلسلم

.،شطانإذاكقال
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الملائكة.رؤية-4

رصيحفيرب!أشدأدالحدريسعدأليعن-بهواللمظ-وصلمالخاريأحرج

،أحرىحاك3دقرأ،،!رلهحالتإد،)1"مرلدهفييفرأليلةفيهويماعهماالله

داداإلها،دفمتله()النلحىتطا%د!ختاأيدقالأيفا.أحرىحا!نم،فقرأ

على!عدو!أراها!احشىالحو!يعرخت،الرحأمالمههارألمي!وقالطلةثل

حو!ليالارحةأدادما،اللهرسوليا.!قلعت،-ودملمعليهاللهصلى-اللهرسول

"اقرأ:-وسلمع!اللهصلى-اللهرلوللقالالعرسجاكإد!رلدي!يأقيأاليل

وسلم-علبهاللهصلى-اللهرسولقالثمألصناجالت-م،دفرأتقالحصير"الن

ملفرأيت،نطأهألىلحنبتمهاقربايحبىوكالى،!انصرلت:فالحضبر!ابن"افرأ

عيهاللهصلى-اللهرسول!قالاراها.!اخىالحوديعرجص؟الرجاثاليهاالظلة

تترماالناسيراهالأصبحمتقرأتولولك،تستمعكانتالملائكة"تلك:-وسلم

مهملا

الموتى.أحادسلامة-5

أليدعانيأحذحصرلما:قالعهاللهرصيجالرعنصجحهديالخاريأحرح

اللهصلى-البيم!أصحا!يقتلم!أولكيمقتولأالاأرالي)2(مامفالاليل،م!

عليهاللهصلى-اللهرسولانمىغيرمكعليئأعزلعديأتركلاوالي،-وسلمعلبه

اولدكالاداصهحا،جالرقالخيرالأخواتكواسوص،فاقصديساعلبئو)لى،-وسلم

شةلحد!اي!حرخهالآحرمعاتركهأنلفين!لمثمقر،فيآحرمعهودثر،قل

أدله!لي)3(هةعيروصقهكبومهوف!داألنهر،

اللهوعدالحموحبنعمروالىمالكابلع!قدهذا،صأعجبالوطأثيروايةوهاك

للىمماقرهماوكالىقرهمااليلحمرقدكاناعهمااللهرضيالألصاريينعمروبن

يتيرالىدوجدامكانهما،منليحبراعهمادح!راحد،يوماستنهدممنوهما؟الل

كدلك،وهو!دم!حرحهعلىيده!وضعحرحقدأحدهماوكالى،لالأصماتاكانهما

عهماحمريوموليرأحدلينوكالى،كانتكمالرححتارلملتثمحرحهعىيدهفأبطت

لةوأربعونلت

رصجهاالإللموتص.اهلىط(1)

اطىااله!رةبصم.ارالي)2(

نحبرببر.اي)3(مة
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المعونة

عدبدعلىنعالىاللهيطهره،للمادةحارقأمرانمكلمير:اصطلاحميالمعولة

وألالعلمالمهورلىصولى،صعبرةعلىإصرارولا،!دةعهبحر!لا،الحالمنور

،العادة

عليه.حلتصاثقةأو،بهألمت!ثدةسللعدتحلبصخاالحارقالأمرهذاولقع

..وبرنهتعالىاللهيعالبهولحأةالأطاء،مهوينمى،الموتعلىأوشككإلادودلك

الجمحةيوم؟الا"هرامصحمةلرتهالذيالحبرمدا-قرأتماأع!وص

(ما/5/8991هـ-)،/1/9141

الصجعة.قالت

قيعاملسقطفقد،لصرممديةال!تحتعمارةأصشهدتها،إلهةمححرة

المصمدلرفيوهرى،عرالالثلالدورإلشالةلىلوقمنالمصاعدتربفيمخصص

لفزةعلاخاتظلىلطةسححاتبصعم!إلابو!يصولمترا،أرلعيرما!ة

قميرة

ماألهالحادتعفلحدتههواعدماشة"31الحيعد"كمالرملا.لمدقلم

منيهضألىيتطغألهوجدحير،نمهاك!يصدقلمكما،الجاةقدعلىرال

الابصبلمدالعاملالعالحبر،الأطاءده!ولمط،إبنقلالذيلالمفىلريره

المبىأعلىصكيرارتماعسسقوطهص3الرعلىبطةيسطجةلإصابات

ما-الحادثمنبحانهبحدرملاؤهعليهأطلقهالدياللفوهو-كمالالخعوبمف

دهنة:ليقاثلأالا.هراملدو!لهحرى

يومالحادترفبلالمصاعد،اصلاحفيالفالاتعلىسةعنرةاننيمد(عمل

وكانت،الحادثشهدتانيلمهاالعارةشالأخيرالدورفيالقالة!وقكتواحد

بي،السفالةهوتوفحأةالمصحد،سلكأرلطكتالتالياليوموليمكانها،!ينالة

جعميوراح،يدايتطرلهشيءبأياقنهتفحارلت،للهاويةألقطلأنيلعرت

الى،محالةلاهالكأنيوألفت،الرداحلالأحرىرالعمقالاتالأياحلحصبصطدم

الأر!يلالدورالصحدئرارصعلىالهايةفيلمسيوحدتألى

عنمئولينيوأتحمل،افلاثلانيلأرلي،أجىأدليشاءتاللهمنةلكى

أسرتي
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اقمىطى،حو!ممرالدكور/ويفول

إحرا.ولعد،إلمادهلمحاولة،كمالافيوصولثورالحمياتعرفةسإعدادلادرلا

كرربأييصلمألههيالمدهلةالمماحأةكاتالأشحةصرروعملعبهالمدنيالكص

طلصوحير،لالجثعىبقاءهيدعيمامحدولي،جراجةعميةالىتخاحمضاعماتأو

دلكيمغمانجدلمعادرته

محدسرلا،وحياته،وأسرته،لهالىعائذالالمحلأصالمصعادروفد

العاصلهداجاهألقدتافيالإلهحيةالعسايةألهالوىلذلكتمبراالطيهالاجة
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نةلإهاا

مدعدالعقيدعلىنعالىاللهبطهرهللعادةحارقأمراتمكلميراعطلاحديالإهالة

..لهتكذيئمرادهعكىعلى،للرة

يديبينإن9قال-وسلمعيهاللهصلى-اللهدسولالىالصحيحيرفيثتلحقد

ليا(نهيزعمكلهمدجالأ،كدائائلاثينالاعة

فيجمةليسميصةتا-وسلمعبهاللهصلى-اللهرسرلعهدأواخرو!ي

صعاهفيوالعي،اليمامة

لهاجاه-ويلمعبهاللهصلى-اللهرسولجدلاالىرلالةمبمةلحتوقد

اللهرلولمحمدإلى،اللهرسولملمهص

بعدأما،عيكيلام

ا،رض،لح!ولقرل!،الأرصلعفلاو)ن،معكالأمرليأينركثقد!!لي

بقدولى.قومقرنجاولكن

لصهما-رلسلمعبهاللهصلى-اللهرسولإلبهف!

الرجمالرحمنالله-

الكدا!ميمهإلى،اللهرلولمحمدص

لعد.أما،الهدىاتعشعلىاللام

للققير"والعانجة،عادهمنلاءصيورنثاللهالأرض!!د

هدبربمصرتعلقصالحةرؤلا-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسرلرأىوقد

أسورانيديفيفؤضعالأرضخزائننأوتتناأناببنما9.قالالصجحعففي،الكدالين

فاولتهمالذهبا..قفخنهماانفخهما،أناليدأوحىوأهماني،عليفبهراذهبمن

"اليا!و!احبصنعاءصا!ينهما،أنااللذينالكذابين

يقولأحدعزوةلحىحمزةفاتلرحنيتله،الردةحرر!ليحمهمبمةولفى

وخي

وأحدتمحهمحرحتالمامةماحبالكذابميلمةإلىاللصردحرح!لما

اليف،بدهفيفانفاالكذا!سيمةرأيتالاساتفىفلما؟ح!رةلهاقتلتالتيحرشي

فهرزت،يريدهكلانا؟الأحرىالاجةصالألحارمنرحللهوتهبألهقهأت،أعرلهوما
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!فرلهالألصاريعيهولئد،بفرقعت،عيهدفمتهامفارعتإداحتىحرتي

اللهرسوللمدالاسحبرنلتلفدقلهكتث!د،قنلهأيخاأعلملرلكلال!،

.الاسنرتلصوفد،-و!لمعيهاللهصلى-

اللهسعدصيارلنلهـبمادعرالعمللناللهعدوحدثي.إسحقاسقال

البدفتله.يفولصارخايومدلمعتتجالاليامةلثهدفدوكاد،الحطا!لىعمر

.()1الأسود

حرح،خالىكهفلهايقالبلدمنغوثلنكع!لىعبهلةفالمهالحياما

نهربامرأةوتروح،ملكهواشدبأحمحهالمىعلىوسيطرصاءثمبحرالىعلىواشولى

حميةحا.وكات،-وسلمعل!اللهعلى-اللهرسولقبنمنصعاءحا!لاداماس

نيرأدومكرلحبلةواستطاعص،الديلمي!برور3الةوميمحمد،ورسولهلاللهمؤمة

.)2(عنقهودقفيرورع!فدحلفراشهفيالعيالأصدقتلللملمين

بصقلقداتمثينلهؤلا.اللهإهالاتمننمادجاقاربخعلماءعنلفلاألىسبقوقد

ولدالىرءوسومح،فيستلخلأبوصونهو!قى،لطضماؤهليزربنرلحيميمة

..لعميجهفيوحعأصالهلرحلودعا؟ألتهموتثغترءوسهمفقرغتتريكا

إطهارلهااللهأراد،اهالةتمىصاجهامرادعيرعلىرقتللحاداتالخوارق!هده

!لا**

5591لةالحليط72(مى2)حوآحرسالفامصطفىالأتدنحتيئ-فامالى-الريةاليرة)1(

.3(7ص6)حبخراس-والهابةابدابةراحع)2(
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راجلاستكا

لاسقبدعلىتعالىاللهبطهرهللمادةخارحأمر،الخكلمبرمصطلح!يالاشدراح

صنحرجأمورصالدحالللمحيبحصلكما،لهومكرألهحديعة،للألوهةمدع

!ا!فهاك،الاسعلىخطرثلاالألومةيدعيلكولهولكىا.المفادةالواب!لطاق

يأكل)نالىالدجالفالح،العاداتحوارقسأحدت!مالهالمديقسيمععقلي

فيمتالفا،يكونألىالأحرالمرلحالبعفلولا،طافةعةعبهكأدوأعور،وبشر!

دحلا!!اللهدالكطرأمافكل،الرلمصنمحهاوالخاعةالطرلةكالماطالألوهة

ذلك

قالالحدرفيسعبدأليع!لدهملمرراهماالألىهداكيالواردةالأحاد:وس

حدنابمالكاد،الدجالصطويلأحدتايرضا-وصلمعبهاللهصلى-اللهرسرلحدنا

اليابحبعضإلىفيتهي)طرقها(المديخةنقابيدخلأنعليهمحرموهو!يأتيقال

أنكأشهد:لهفيقول،الاسيخرمنأوانسخيرهورجليومنذإليهيخخرجالمدبنة،تلي

ن)أرألمالدحال:فبقولحدفي،-وسلمعبهاللهصلى-اللهرسولحدئاالذيالدجال

حبنلبقول،بجبهنمفيقتله.ناللا،ثبقولون!الأمر؟فيألكونأجبةئمهذاقنلت

يلطدلايقتهألىالدجالفيريدالآلى،منيبصيرةأئدقطليككتسا،الله:يحييه

عب!

فرلهعاصالفاضيعنالوويالإمامردفل

فيرعةوالماقةالحاجةلدالاسصرعاعإلابهيقرلاويخرهاالدلانلولهده5

الألاب،وتحيرالحقرلتدهىجذاعطيةتةلأد،صنداهوحوفاتقيمااو،الر!ق!

بالحدوثودلأنلحالهالصعفاءيتأملبجتيمكث*الأمرليمرورهسرعةمع

ولسلامهاللهصلواتالألاءحدرتولهذا،الحالةهدهنيصدتهصيصدتهاوالقص

له،بقرولىللاالنوفقأهلوأما،)لطالهودلانللقصهعلىولهواقةمرأجصعبرعليهم

لحاله،الملممنبهلهميقمامعلهالمكدلةالدلاثلسدكرلاهلمامعهلمايحدعولىولا

.)1(بميرةاإلالبكارددتما.يجيهنميقلهالديلهبقرلولهدا

58(ص18)حالووىدرحملمصحح)1(
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الرابحالفصل

الانبياءمسيرة

.الأنبياءعدد.

هنبياءافىتالم!فيوالمكانلزمانا.
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نبياءاكلةدعد

نبيهأول.

الإجمالى.العدد.

القرآني.العدد.

فيها.مختلفشخصيات.
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نبيأول

عليماآدملكاد،الأولالإلادصررسلهنعالىاللهلأبهالطاهرةالميرةلدأت

..نيوأولإنالا(ولاللام

لنملانكةرئلتقالوإذ!تحالىقرلهملفيالمجدالقرآدلمريحإنجادأولآد؟أدأما

وئقذيىسحمدكلخرلحنالذماءويملثيطيفذسدهاآنحغلقاؤاخيفةالأرضبيحاعلإنى

لاسماءآنوليدقاذالملانكةغنىعرعضتغكفهاالأسناءآدموعتنم!تغلئود،ماأكنخإفيفاذلك

(1)ال!صادقيركغإدمؤلاء

وتمرد،لهالملانكةوسجودآدمحلقمراحلصطويلأحديثاالفرآنتحدتوقد

نحالىقالدريتهما.واتارالا.رص!الىوهوطهماالحةوروحهآدموالكالى،إلليى

وناغكيرارحالأمئهعاولثروخفامهاواحدةبرخلقتميضحنقكبماتديرتكنماتقوااتاينأئقايا!

.)2(!رتجاغيكنمكاناللة)نوالأزخامبهتاءئونالدياللةاوائقو

الأرص،مدهطهروعلىالأعلىالملأفيواصطماهاللهكرمه!قدليارلآدمأنوأما

تكليالا.اللهوكلمه،الموقحينديتعالىاللهمعماجاةلهوكالت

تعالى.قالوالاتجاء،الاصطثاءكلماتومنحهكلهاالألماهآدماللهعلملقد

.)3(!الربمائرأثفوانةغيهمابكلقاترتهينآدئمفتقئ)

افطوا)قتا:شألهحلقال،ودريخهبهإلىبالربمالةبحملأالأرضإلىآدموهط

كمرواوالدين!يخزنودضولاغيهغحؤثفلامذايتعففىفدىتبىيخايكمقإئانجميابنها

(،)!خابذودبهافغائاليأعخاثأؤبخكبآيخاتاوكذئوا

الله،كلهحالكودعمارةفييطلقكيآدمفياتداءنحققالإلهيالوعدوهذا

الرصالممطمبر!اتحةآدماللهححلليند.العدلوشرعةالجقعفيدةعلىدريةوبرلي

)5(!انغاتميركنىعمرادوآز)ثرايموآذولوخاآدمامطفئاللةإن).لحقال

الأعلىالملأديالوةكاتهللآدمالبرةتونجتفيالملماءلبنحلا!وهاك-

الحلالة؟كلهمةللعاما،رعىإلىآدمبوطبحدالبرةأوكانت،باشرةالخلتىعق!

دالةمحجزةالأسماءتعيصهأنولرود،اللهخلقهندليآدمأنإلىالحتزلةد!

..الأصاءتميمتحداممالذيراللانكةإلى(وحراءالىبعثالهولقولون،نوتهعلى

.037القرة)3(01الا.)2(31-3-:القرة(1)

33:عمرار+(،)93-38القرة(1)
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الطاعة،علىممطورولىرسلر!الملانكةإلىآدمبحت!صولكى

عيهلوطالىاللامعيهإدراهمكفةالرلول!إلىالإرساليجوردأدهالمعترلةأحا!

)!(!انحبئانعريزفوإتةرفيإلىعاحر)فيوفالنوطلة)دآس.نعالىفولهلهياللام

فيأرسل3الامأرضرإلىمحهرهاجرالخيلل!لرا!آصاللامعيهلوطا!إد

"لدوم"!ريةأهلالىالحليلجاة

بالأكلآدممعصيماوقتفكي!الألاء!نلقعلاالمحصيهألىوهوآحراعراصوحاء

نبيأوهوعهاالم!الخرةص

التيالخطةفقالتفيرهفيعهرأجا!الاعراصالرمخريالأمامساقوقد

حر!للتمععرةكات!الىالألاء،علىنحورلالالكبرةكيرةكات)دآدملهاأهط

!علكما-الماءم!والأها!،الجةمنوالإحراح،الباسلرعمىببهاجرى!اعيه

اقولة،الىوالحاجةالعريمةوعدمالعهدوليالىوالحصجانالعيالىولته-ل!ليى

الشيالصالحهوالأفكارالإحلاصصفلهداعمالمعمورةصيرةإلاكات!اقلت

وتمطغاللحطةتعطفاجرىماعبحرى!امما،الطاعاتوأعطمالأعمالأحلمي

علىوالته،المآتمواتقاءالحطايااخا!ديولدرتهلهلطفادلكليهرلىوتهريلأ،لالها

)2(حمة!حطايادربدخلهاليه!واحدةلحطةالحةمنأحرحأنه

نهوقعماوآلى،الأرصإلىهوطهلعدإلأنجاكادماآدمألىإلىالةودهـأهل

قادحةعرالوةفلالصيرةالمعمبة(دوبرولى،الرةقلكادالإلهيللهيحالفا

الملانكةأوالح!أليحواءإلىمعوئاالأعلىالملألحيآدمبكودأدالةأهلوبركص

وسا،!الئحرةمده)رلاتفربا.نمالىقرلهفيصاشرةالله!ناقكيفتلقتحواءلألى

..تبيغأوبلاعوايسطةآدمكالى

..آدمالهايجثخىالجة!يمقمةالجىتكنولم

المقرلةعدالملائكةلأن،الملانكةالىآدميعثألىمدهـالمعتزلةعلىمقبر،ولبى

.والأثر!ا،علىالىرسو،الأدنىجحليجورولاالنراصأدصل

الرسالة،منفائدةفاكفيى)بيثأحدولابمو"لالاآدميكولىأنبمفلولا

..شانهجلالمولىكهتزهعثوهذا

البئة،قيكانأنهوالجواب:آدممعصةعنجوائاالتفتارانيالدينسدالإمامتال

62:الحكوت(1)

المكر-دار.ط(391ص2)جللرارىاليهرانميروراجع،طهراد.ط(37هصا)جالكا!()2
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عرما!لهمحدولم!في.تمالىلفولهلادصكادأو،أمةالحةديلهتك!ولىكص

وإمماحها،منآحرفرذاقر!وقدلمها.!نجرةانمهيألىط!جتومهؤارلةكالىأو

إلايكىللكىعمداكانلىال!بأنهيفدروقدالمراد،لإصابةرالنهالتيقظلتركعوت

.)1"،01الطامرهروهدا،صيرة

أرسلمنأولارعلىالكنا!واملالملميراجماعالمداديالقاهرعبدالإطمونقل

.)2(اللامعل!آدمالاسمن

كماآدمل!راءالوةلفظيذكرلمالكر؟!القرآدألىالخارالوها!عدالجعويرى-

دكرولكى،وجرهمويموموصهـالرابمك!صماعلءالأبسعرهب!راءدلكذكر

لدودعبهوحرملهوأحل،ولهاهلأمره،الخطا!دلك!يلهوشرعرا!ةبلاخاطهاله

البوة.محاسيكلهوومذارسو،،)يىيرللألى

ونلكأنماوتطفنلي)نهنقولالاحيةهذهممن

تحالى.اللهالىذلكعلمنفوضأنوشالا،فيمخلففهافالأمرر!الهواما

ملمصحيحفيالوارد،النفاعةفيهربرةأليبحديترأيهالجاراليحويؤيد

ويخع.الآرصإلياللهرلملأولالتلهويقرلولىلوحإلىفيمبودالاسأنويه

ر!مولأولنوخابالىالعلماءتأويلولر!ص،القولمذاصاغلمارسوي!آدمكالىلوألهافي

.)3(ميهلصنأربللالهويصفهالطو!ارلعد

يدوكلدير-لفكللها،وحهلاوالردالةالنرةد!التفرقةألىدرىودحن

الصجح.الدلبلبعورهدلكببروالفول،رسول

رسالته.مبرراتبيهاهيلآدمالوةبرراتانثم

يقالكالىسانغتاويلهناككالىطالمااللامعليهآدمريمالةيفيلاالثفاعةوحدت

-الأرصلمطحالطو!الىلعمومالفرلعلى-الطوفادبمدرسولأولاللامعبهلوخا)لى

ب)المارابخربةعلىطرأالدىالاحتلا!بمدكالري!لقوبملمتر!ولأوللوخاأداو

.)،(!فاختفواراحدةأئةالأانسكالىؤنا)شالهحلقولهلي

الحقدبنعلىآدم!ثهم،الوبةالمطرةعلىمزب!وكالرالأنجانهبحتآدملكى

والمعاملة.العادةديالرلعةهديلهمولبن

بروت-ال!عالمط53(ص)حهعبرةالرحصد/عدنحفبئ-المفاصدشرح)1(

يررت-الحلبةال!دار!(915)صالديناصول)2(

.91يرص)،(وشركا.الحليمرصةطا()مرءالأبلصص)3(
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لىالإجمالعددا

لأيديويأخدوا،الحقلواءبرلعواجميكالوا،جنماالرإلىرللأنعالىاللهلعت

إلأآقةتروإدولديراليرألانخقأرلتاكإتا)لنالهحلاللهقالالللواءإليالحلق

ولانيهأ!ولالزترلاناترللفمجاءنفغقنهنمساندب!كذ!لمحقذيكذلوكنط!لديرلمحهاحلا

،(1)!لبهركادلبه!كمرواالدسأخدت3!انمبر

وهوالمجيدالقرآدولكن،والريحلالأياءهؤلاءعدداقمملوحهعلىلدريولا

ا،لبا!-لا"وليعبرةمهبمعدذادجمررالرسلالريسالاتحولالحقالقصصعيابقص

)2(!غبلثنقممهغلآررشلأقلبنغنبنقمفاضقدورسلأ)اوجلعراللهتال

وأربمةال!مائةإلىلهملوصلتوالريسلير،الأيخاءعددتذكررواباتوهاك

رسو،عنروثلانةوثلانمائةالألاء،صألفاوعتربن

إلرعلىلت-وسلمعليهاللهصلى-محمذاسبدلاألىالرواباتبحصودكرت

..نجيألفخاؤم-وسلمعليهاللهصلى-الرسولألىبعصهاردي،ليآلا!نمايخة

جد،لملمتلوللعقدثا،عيهايقمدولاامطعن!نتلملمرواياتكلهاوهي

يمنيولا،لهمفهوملا-المهاداتنصوصعداما-النرعةالصوصفيالعددف!لى

ا!لامثحرةبىالأرعيفياثما)ونو.نحالىاللهقالكما؟الكئرةبهيقصدوامماالقاطعاقحديد

)3((حبهغعبررراللةإناللهكدطتنمدتثاأنحرسعةلحدهبربفدةزانخر

الله.كلماتنفدفلىسعمانةأوسيرأوسعةالحوركاتثواء

أحد:بهايخدعلاخىالرواياتهذهإحدىنوقلحمحىكالىماوأيا

عيهاللهصلى-اللهرسرلف!ذاالمجددحلتفالتاللهرضيدرأليعن

:قال،بالصلاةأمرتيانك،اللهرسولاياففلت،إلبهفجلمت،وحدهحال!-ولملم

:قال؟أفضلالأعمالثاي،اللهرسوليا:قلتاشقل،أوفاشكنرموضوعيخر"الصلاة

!أحسغ:تال3أفصلالؤميرلاي،اللهرسولبا:فلصجله،،فيوحهادباللهإإيمان

هـلده!لانهشالاسسلم"منقال3أيملمالملمينفأي،اللهرلوليا:قلت،خلفا،

اللهارسولياقلت،الاتهجر!من:قالألصلأالهجرة!اي،اللهردموليا:للت

.قال3أ!فلالرتا!فاي،اللهرسرليا:تلت"القوت"طول:قال3أفضلالصلاةأي

.،16الا.)2(.26-21لاطر)1(

72لقحاد)3(
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"جهد.قال3ألصلالصد!هلأي،اللهرسولاياقلتأهلها!عدوأنمسهاثما"أكلاها

"آبة:قال؟أعظمعيكألرلماآبةلأي،اللهرسولياقلتفقير،إلىوسرمقل،من

،فلاةبأرضملقاةكحلقةإلاالكرسيمعالعالمواتوماذر،أبا"ياقاللم"الكرسي

الحلقة!علىالفلاةكمضلالكرسيعلىالحرشولضكل

وعثرودوأربعةألف"ماثة.كالالألاء؟3،اللهرعوليافلت:درألوقال

غفير،حمعنر،وئلائة"ثلاثماثةقالدلك؟!الركلكم،اللهرلوليااقلتألفا"

اللهحلقه"نعم،قال3مريلأني:قلتآدم"إ؟قال!أولهمكاندحىفلتطب"كير

وشيث،آدم،:سريايخونأربعةذرأبا"ياقالثمقلا(اولواهروحهمنيهونفخبيده

وشعبب،هود،.العربمنوأربعة،ونوح،بقلمخطمنأولوهوإدرب!وهووخوخ

الرسلوأولعيى،وآخرهم،موسىإصرايلبيأنياءوأولذر،أباياونك،وصالح

محمد"وآحرهم،آدم

اللهأنزلكتب،وأرلعةكتاب"مائةقال؟اللهألرلهكتا!3،اللهرسوليا:قلت

صحائف،عنرإبراهيموعلى،صحيفةثلاتبنخنوخوعلى،صحيفةخمسينثيثعلى

والفرقالى"والزبوروالإبحيلالتوراةوأنزل،صحائفكرافوراةقبلمنموسىعلىوأنزل

المسلطالملكأيهابا:كلها"كانت.قال3)لراهمصحفكاتما،اللهرسوليا:قلت

دعوةعنيتردبعثكولكيبعض،علىبعضهاالدنيالتجمعأبفكلمإنيالمغرور،المشلى

يخاجيلاعةساعاتلهتكونأنالعاقلوعلى..كافرمنكانتولوأردهالافإني،المظلوم

لحاتجهليهايحلووساعة،الله!غفييمكروساعة،نفسهثيهايحا!مبولاعةربه،ليها

،لمعاشمرمةأولمعاد،نزود:للاتإلاظاعئايكو!ألأالعاقلوعلى.والثربالمطعمم!

حافط،شأنهعلىمقبلآ،بزمانهبصيرأيكونأنالعاقلوعلى..محرمكيرفيلذةأو

.(يعنيهفيماإلاكلامهقلعملهمنكلامهحسبومن.للانه

لمنعجبتكلها،عبرأ"كانتاقال؟موسىصحصكانتدما،اللهرسوليا.قلت

الدنجابرىلمنوعجت،بنصبهوثمبالفدرأبقنلمنوعجبت،بفرحهوثمبالموتأبقن

ياقلت"يعمللاهونمعذابالحابأيقنلنوعجتالها،بطضن3لأهلهاوتقلبها

قالعبك؟الرلوماوموسىإبراهمأبديكيكادمماشيءأيديا!يلهل،اللهرلول

جاالذيخاانجاةلؤثرودللل!لمحعتىرتهافيودكر!اتزكىسأقلحقذ)ذرأبايااقرأ"لعم،

"!!وموسىإلراهيمعخص!الآونىالقخ!لميفداإن!وأنقىجروالاحرة

فلت.!أمركرأسفإنه،اللهبنفوى"أوصبك.نال،دأوصني،اللهرسولبا.قلت
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ونورالماءديلكذكردإله،اللهوذكر،القرآنتلاوة"عليك.قال،ردلي،اللهرلوليا

يمتفإله،الضحكوكرة")ياكاقال،ردلي،اللهرسوليا.قلت"الأرضديلك

ثإنهبالجهاد،)عليكقال،ردني،اللهرمولابااقلت"الوحهويذهـبسورالقل!،

وعودللفبطان،مطردةفإلهجرمنإلابالصمتاعلبك!ال،ردليفلت"أميرهالبة

هومنإلىتنظرولاتحتكهومنالى"انظر.قال،ردليقلت"دينكأمرعلىلك

الماكين"أجبقال،ردليقلت"عليكاللهنعمةألاتتزدريلكأجدرفإله،فوقك

و)نقرابتك"صلفال،ردليللت،عليكاللهلعمةنردريألأأجدرلإنهوحالسهم،

فينخفلا"قال،ردنيفلتمرا!كانوإنالحق"قل.قال،ردليقكقطعوك،،

عيهمنجدولا،نفسكمنتعر!ماالاسصيردك9قال،ردلي.قك"لأئملومةالله

نحب،فبماعليهمتجدأونفحك،منتجهلماالاسمنتعرفأدعيئالكوكمى،لمحبثيما

حسبولا،كالكفورعولاكاقدبير،عقللاذر،أبا"ياثمالصدريليدهضر!تم

."الخلقكحسن

المرصمننشائايحمعوهو،المحميبالتحمبئأشمهطولهعلىالحديثهدا

تميرهثيمردويهابررواهوقد،والإلرايخياتوالحكموالآثار

ورسمهواققايم"،الألواع1كتابه!يالتيحالىس3حاجألوالحادطوأورده

2الموموعات،9كتالهديالحديثهدا!ذكرالحررىلنالمرجألووحالمه،لالمحة

ي!يلمولى،أمامةألوهوآخرصحاليعنآحروحهم!الحديثهذارويوقد

.)1(الصعماءصإساده

**به!

بروت.الحرلةدارط586(صا)حبخراسلمبرديعبهوالحكمورواصانهلطولهالحدتراحع)1(
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للأنبياءالقرآنىالعدد

لسا،وكرولىحمسةالمجدالقرآنديدكرهموردالذي!الألهباءأدالعلماءلحكي

بقول!حرأونطموا

وهئمجعةويقىضرسدسثمانجةشهمحجاتلكفي

خمواقدرلخابا،دملماالكملدووكذا،صالح،ضبب،هودري!،لمبر

غلىإفياهماتاهاخخال)وتنكاومي،الأنعابملمورةفيالجريمةالآيةإلىوالإشاره

برهدياوئوخاهذيخاكلأويغقو!إلحقنةورها!غيمخكبئرتلثإدناء.فندرجاتلردئيقومه

وركريال!انمخبرلجريوكدلكوفارونومولىويوشصوأبو!ولئمادداؤددفييهومىقل

غنىقغناوكلأوئوطاويوسواثغوإسمافيصالفابجينفيكلؤإئاسؤعىويجتئ

(1آ!انغانمبن

انالىهووالسلامالصلاةعليهمللألياءعليهالمحمعالقرآنيالمددأننرىونحن

وهم،نهئاوعثرود

إلراهم-5صالح-4هود-3ئوخ-02آدم-ا

سصيو-ا!يعفو-9إسحق-8عيلسماإ-7!لو-6

اداود-151هارون-1،)موسى-13أيو!-012شمب-11

لجى.-2ركربا-91اليع-181يرل!-71يمليماد-61

ولملم.جميغاعليهماللهصلى.محمد-22.يم-21

واحد؟لنياسمانأونيادهمامل،!الياسإدريىويمقى

لئارعثريىأربمةإلىالعددارتفعليرعددلاهماق!د

وتع،ولقمالىوعربر،،والحصر،إيوشع"موسىوقى؟الكملديإلىنألي3

صالحور؟للهبمادأوالاء!هل

لئا.ثلاثينالحددصارألاءألهمرحخافلو

نمالىفولهبيالبهرثمالفرآنالببمألنارالذينالفربةربملحوللاؤليونختبم

تافيفغزرناقكذنوففااتنإنجهئمأرسنناإذ!انئرسئرننجاءفاإدانقريةآعخا!ئلأنهمواعرت!

تكدلون!إلأأضإدثيءجمىالرخم!آلرذليتانلائرالأأضناقائوا!ضشئردإيخكمإتاققائرا

.)2(!انفبراتلاغإلآغيآؤتا!نمرلئونإنجكمإنايغتغرئاقائوا

68-83لأساما(1)
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إلطاكة؟قريةإلىاللامعليهعيىرللاللاثةهؤلاءهلالممرولىاخلفوقد

ما3فربةالىتعالىاللهمنرسلهمأو

الأعلامأسماءليلحد!*،النلانةهؤلاءأسحا.بدكرلىالقرآلىد!لىكالىماوأبا

.إحمالأ.لهملؤم!الديرالمصطم!جملةمنويكونولىللألاء،

إليهكلهماليومينولىالنرإلىويقولود؟،آدمبنلنبلوةصالاسويتحدت

..ولادواإحوتهالفرصألىلعد

عحيخاإسلاماأترألعرتولاوصفا؟ولااسفا!نيثصمالكرشالفرآلىيخدتولم

شيثعلىألرلااللهادمرفوغادرأليعرحبالىرواهـاسحديثاالااللهمادلكلي

لالوصعالحديتهداعلىالحوريابرحكموقد،صحبمةحمبر

مروياتهفيإليهلصالديالدش!ابردكرهمامعياقضالصحفم!الحددوهذا

..)1(.فقطصحيمةوعثربنتغا

اهلصمقولهألهاولحاصة،والمروياتالآنارهدهمنلعلىالعقاند!يلقمدولسا

الهم.المرلالوحيفيوبدلواوعروامواصعهصالكلمحرلواالذبرالكت!!

رهطايحدتمعاويةسمعألهالرحم!عدبرحمجدصلدهالخاريصجحولي

الذيرالمحدئ!هؤلاءأصدقمنكانإن.لقالالأحاركحبوذكر،لالمديةقري!ص

الكدبعيهللو-دلكمع-كالىان،الكتا!أهلصبحدنولى

فيلطرممىأوأسلمواالدبرالكنا!أهلسكادمم!كبألدادلالمحدثبروالمراد

..عنهالقلاليهابأهلف

فيأسلم:وقيلبكر،أليخلافةفي:وقلعمر،عهد!يأ!ملمالأحباروكب

أحارهمصيهودئاوكان،هحرتهوتأحرت-،وسلمعليمااللهصلى-اليعهد

أمريناحدعلىيعودعلإ،إبخلوقولهليوالممر

لهجاءالديالحقالقصصمعنتلاءملامحرفةالهودففأخار(الكاب-ا

القرآلى.

لاالبهودفلهانحدثتللواقعمطابقةعيراجازايقلألهكلضالأحار،كص-2

الكذ!.ينحمدأنه

ص**

-يررت-المحرفةدار!طالمهرت(1)
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فيهامختلفشخصيات

،لياسوارسىإد

مذيقاكادإئةإذريىانيها!بى)واذكرتمالىقولهليإدري!لبرةعلىالقرآلىنص

.(1)لاعتانكاناورفغاة!نا

العرلة.الترجمةديراحوح،العريةالتوراةفيحرخهوهـادريى

وأنه،-وسلمعيهاللهصلى-الرسولفعمودديأنهالأنا!علماءويرى

لهمر-ر!لمعيهاللهصلى-الرلولأنال!!راء،حدبتديوحاء،لالقلمخطمىاول

الرابعة.السماهديوهر

.)2(انفرسنير!نمىإيخالى)لىان.ثأنهحلقولهليإلاسرلمالةعلىالقرآنونص

.)3(!بالبرإذغنئ)سلاثم.نحالىنولهلي"إياس!ا3لاالقرآدودكره

كماعرهاسوندلهاكثيرةأسماءفيالودتلحقوالمر!،الياصعلى!لاماي

شينطورياءطوروفيإسرائير،.إسرافيوليإسماع!،)دحاعلفيقالوا

.واحدةلنحصةاسمالاوالاس)درصانالعلماءبعصولرى

إدري!هوالياسألىعاسوابرمعودابىصيدكرالحاريصجحفمي

.ادرالين!على"سلام:تقولمحوداسعنقراءةوهاك

ححراسالامامقال

فالعهحرل!!ادحا-ئمأبيوالىحمدسعدلوصلهمحوداسقولإاما

إسرافيهووبحقو!إدرب!،هوإلياس

صيص،واساده،كهالصحاكعىتفشرهفيحوييرثوصلهعاسالنقولوأما

.البخاريلهيجزملمولهدا

نجيصهو!امما،لرحجذايكىلمإدرلىألىهدامنالعرليبرلكرأبوأحذرقد

إسرائل.نجيمنأنهوردتدإلاسلأن،إسرافي

لبة)لي-وللمعليهاللهصلى-لنيياللامعليهبفولهدلكعلىوا!مدل

لهقالكمالهلقالأحدادهمنكانولو!الصالحوالأخالصالحبالنبي"مرخا.الإسراء(

علىدلكتالبانهعهيحابقدأنهإلاجيداشدلالوهو"الصالحاوالابنةوابرايمآدم

31المافا!)3(123:الما!ات(2))1(س57-3:56
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.رعم")1(يمالصئادلكنير،واقلطصالتواضعسل

لباللرلدإلهوبقال،ول!تآدمولعدنرحقهللي)درب!ألىالحمهورعيهوالدي

عاصرإياسألىقيةالنونقل،وهارونصوسىبعدليإلاسوألىمصر،إلىوهاجر

لنيحىمتتاقيوهيللأناء؟تالةوكانت،إرسيلوامرأنهأحصهأالممىبحلكملك

.)2(ركربا

اللامعليهمويحىزكريالوةمصاجةإلاسنوةثتكون

لكفلااذو

والعممة.،والثحصة،اللمطمعوقعاتلا

اللفظ.حيتفمن

الوابصالمماعصالمبصاحبالكفلديدمحمى،الصبهوالكمل

ويؤتم!بهبقومكيءتكملالكملداألىرالمصى،الكعالةصالكملدر:وقيل

عيه.

الثخصية:جثومن

هوففلالمرعو!،ليواخلموا،وصصوقل:لشمحص،3االكملداإد.قبل

داسم!،اللهسماممالأناءمنحمة:وقالوا،لوشع(و،إلياسأولركريا،وصف

،الوندوهووبوص،المحهووبم،الكفلدوموهـالاس،بحقو!هرل!سرانبل

!اللامعيهمأحمدهوومحمد

قومه،بأمررمانهبخيتكمل،عادلوملك،صالحرجلالكملداألىيرىصوماك

نموالوةالملكاللهآتاه!!رانيليايخاءسلا)لى.تالعاسابنعىروايةو!اقوا

لكنكعلفمى،ايرافينجيعلىملككفاعرصروحكقبضأريدالياليهاللهأوحى

يحفب،للاالاسبينويقضييفطر،دلالالهارولصرم،يصبحخىبالليليصليأنه

ألاوقالا:شابففام،بدلكفأخرهمإسرانيلنجيفيابخيدلكفقامإليهملككلاددع

لقام؟وافالثةالنايخةماحثمفاقعد،،نكاكرهومنالقومفي.فقاللهدا،لكاتكمل

الخ..ضصبماور!ىطكهاله!دفع،افلاثلهذهلكأتكفل.وتالالرحل

-373(ص6)حالحارىصجحدرحالارىلع)1(

التاعلسرلمزبداالحليةال!دارط3()صتهلىململناللهعدحمدلأيياولرلو)2(

بررتاولررمكة.ط7+(ص،هـ99ا)جكرلاسةوالهايةاالدابةراحع
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علىيقولوموالأغعري)1(سمحت:فالالا!ح!سكانةعنحاج!أديابروساق

بصليصالحرحل-إيسرانيلليليبعي-كادولكى،بمالكملدركادماالجدهذا

فمي،صلاةمانةيومكليصليمكالى،لحدهمىالكعلدولهفكفل،صلاةمانةيومكل

..الكفلدا

الكملداألىلحتارهوالدي،مقالمننحلرولا،مطصمىتدلاالرواياتوهده

البهريمالقرآنمنموضحيرفيبالاهمقروئارردلي

!لالفالريىشكلانكفلودارإذريىوالفافي)تحالىفال،الأيخاءيمورةفي-ا

)2(!هالعنالحيرنىإئفمرخمابيوأذخنافنم

بنوكلانكفلوداوانيعالنماعلراذكر!.شالهحلقال،صسررةوفي-2

(3)!ليلآقيا

نجي.وهوالاالألاءمعقىدلحما

آبة!آياتثلاثبدركربافصةابراديعهلزكريا،وصفالكفلدابأنوالزعم

يخروأتترداتذرليلارترئةتاذئإذ!وزكرئا.تعالىقالالأنياء،سورهليالكفلدي

.(،)!ليث!انوا

عيهمولسىلتىيرشع!لى،لرشعوص!الكملدا)لىبقالأنلدبدوليى

الفرآد.في31لهيردلمبلبوتهالقرآلىيصرحلى،اللام

ال!برىكما-إدرب!هوالباسادتلماإدالألالإلباسوصفايكودأنبصحولا

غيرهفيكولىالأنياءسورةليالكفللذيمصاجاالقرآندكره!قد-عاسوابنصحود

قةابنلقلكمازكرياعاصرإياسالىالىنبهافقدادري!غبرالاسانقلناوادا

(يربقصةعقب،وصالأناه!ورتي!يدكرالكفلذالكىلرحقيكاد)دريىراد

.أيوباسإلهبحضهمقالخى

العصمة:حيثومن

واحدالكملوزو،العطيمالخلقوثملون،والفجور3الاكائرمنمحمومودا،نجاء

..والبوةلالرحصةعلبهاللهوتمصلوابخروالصلاحبالمبروصفالأيخاءهؤلاءمن

رصيعمرابنعنمده!يأحمدالأمامرواهحديثحذلكيقيمكيفلكن

إلاأسمعهلملوحدثا،-وسلمعبهاللهصلى-اللهرسولمنسممت:قالكهماالله

الأنحريمرسىأبابعي)1(

84)3(ص

68-185الألا.(2)

098الأصاء(4)
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الكفلاكان.قال،دلكصاكترسمفهقدولك!،مراتلمععدخىمرن!،أومرة

يطأما،أنعلىديحازاصننفأعطاهاا!رأةفأتة،عملهذبمنيتورعلا،إسرائيللنيمن

قالت:؟أكرهكيكيك؟ما.فقال،وبكتأرعدت،امرأتهمنالرجلمقعدمتهاقعدللما

تفعلبهولمهدافتفعلبن.قال،الحاجةعبهحمينيلىامما،ظأعملهلمعملهذاولكنلا،

فماتأبذا،الكفلاللةيعصيلأوالله:قالثملك،بالدنايراذهبي:لقالنزلثم!ا..قط

للكفل!اللهغفرقد:بابهعلىمكتوئافأبم،ليلته!

أصحا!صأحدبخرحهلىالحدبثهدالالاتفرهليكتراسالإمامعلئوقد

حديتسالرمديررواهقالوالهايةالدايةفيلكه،عربوايساده،الةال!

كريصحديثلهوعمر،ال!علىلوق!هرواهلحصهمألىودكرح!،.وقالالأعض

)1(لطرإسادهولىحذا،

لأدالكلا،ذياللهليلهعلاقةلا-)سنادهفيمارعم-الحدتأننرمماولص

اقولةلحظةحالتولا،والحطئةالمعمصفيكلهاجاتهقثدىرحلقصةيرويالحديت

..الموتلحطةصاحتها

يحقلولى،ذنبمنفيرعلالأنهاقولةقلفيالرجلهذايكودأديعقللي!

31يئلتمقى،لنهم!ماتلألهالتولةلعدبئبكورأن

مخلمالى!ثحمانلهما،الكفلذيصتكلموالغرآد،الكفلسماهالحديثإنئم

***

الخضر

عيهكلوسىيتعلقعجاحدناتضممت،الكهصسورةنممىلورةالكرومالقرآلىفي

..مهوئاجالهاالعقليفلامورأتىصالحبمدالنفىحبناللام

الحداروأقام،الصيرالعلاموقل،الاسيركهاالتيالميةالصالحالعدحرقلقد

.اواشضاتهإطعامهرلموالقوم

لالغةلحكمة،نفهتلقاءمىولىاللهلأمرالمالحالجدمنالأيثاءهدهلعلوكان

العين!رأىفيالأحداتوأد،المعصومبالوحيإلاتعلملاحفائقالظواهروراءأنتع

إلهانديرأهاكوأن!الإبمانحفيقةهوتعالىللهالطلقالتلموانشيء،كلهيلبست

..أعلى

22(صها)حوالهابةرالدابة91(.ص3)حبخراسونمبر21(.ص22)حالراريتمبرراحع)1(
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عليهاللهصلى-البيلكن،الكريمالفرآد!دي31لهيردلالصالحالعبدهذا

أحرهصاللهعدلىاللهعيدصلدهالحاريصجحثمي)حصرأ،،سماه-وصلم

هوعاسال!قال،مولىصا!ديالمرارىقب!سرالحرهوتمارىالهعاسالر

ليمداوصاحيألاتماريت)ني.!قالعاساس!دعاه،كصسأليلهماممرطحصر

وسلم-عيهاللهصلى-اللهرسوللمعتهللمبماإلىالللألالديموسىصاح!

موس"بينمايقوله-وسلمعيهاللهصلى-اللهرلوللممت،سحم.قالشأله؟يدكر

اللهفأوحىلأ،!قال؟منكأعلمأحذاتعلمهل:فقالرجلجاءهإصاثيلنجيمنملأفي

اذالهوقيل؟آيةالحوتلهثخعل،إليهالشلموسىلألخصر،عدنابلى،موسىالى

أرأت:فناهلموسىفقالالحر،ليالحوتيغفكان،شلقاهف!نك؟فارجعالحوتفقدت

:موصفقال،أدكرهأنالتبطانإلاأنساليهوما،الحوتنشتفإنيالصخرةإلىأويخاإذ

قصالذيشأنهمامنفكادحضرا،لوجداقصصا،آئارهماعلىلارتدانبغيكامازلك

كتابه"فيالله

الي-عىهريرةأبيعنلدهالبحاريصحيحديحاء"الحصر"لمظتمرولي

تقزهيفإذابيضاءفروةعلىجلسلأنهالخضرسمي"إنماقال-وسلمعيهاللهصلى

.خصراء!خلفهم!

وأ،اشههوماالأبصابختىالمروححراسالإمامفالالحديتهداشرحودي

صلىإداكالىلأله،الحصرلهتلألهمجاهد،سوحكي.داتيهال!لصاءأرص

.)1(.حولهسااحصر

وحياته.لبوتهفيالاسواخلف

جما.وجوهمىنجوتبمادلانلكيرابرالإماموصاق

)2(!عنمانذتاسوغف!ةعدنانجنرخمةآيخاهعادناتجننجداقوحدا).تحالىقولهأحدها:

تىرحمةإلأانيهأبئإينثئنقىآدترحوكت)وناتمالىقوله!يكماالوةهينالرحمة

)3(!زتك

إيخكيقفىأدتجلإبنلانقرأدتغجلولا)ةتعالىقولهليكماالوحيهراللدنيوالحلم

4)4(!جمنفارذفيزبئوفلرجة

تنظغل!إتكقال!رلتدأغتفتمثاتمتمنآدغلئأتغكقل!لهمولىقول:الاني

43(اص6)حالجاريصرخالاريماتح(1)

68القصص)3(

065)2(الكهص

0114)4(طه
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لكأغمير،مالرأاللةئاءإدلخدنجيتال!خراطتحطلنمماعفىنمررفي!مرامعي

.)1(ث!دكرانةلكأخلإثث!ء-خقصتانيللاانقبىفإدفاذ!افرأ

هذاموسىعلىير،رلم،المحاطةلهدهمرسىيخاطهلم،لبولي!ولاللوكان

.الرد

كادلحلو،دولهلهاللهاخصهالدي،العلممىعدهمايخالصخهصألإممارموسى

وا!3كروردولعطمدىرهو-لمرصدكىولممعصوفا،دكىلمدىعر

علىعرمولما،الحصمهوا!عرولىعلبملىطلمةعطمرلا،رعهكرالحصمه-

سةثماليرقلالرمادم!حفايمميألهولو،عيهوالعى،إلهالدهاب

ليألهعلىدلآ-مهمنمدصورةديواتعه،وعطه،لهتواضعلهاحتمعلاثم

ى!و!عبهيطلعلمكلاالويةوالأسراراللديةالعلوممىحصوفد،الهيوحىثله

3.الكروإسرانبلديدي.الكبم

الملكسإلبهللرحىإلاداكوما،العلامدلكدلعلىأددمالخصرأدالنالت.

لهبحورلاالوليلأن،عمفهعلىطامرولرهاد،لوتهعلىمتقلدللوهدا،العلام

ذإ،الحصمةبواحصلي!حاطرهلأد،حلدهلييلقىمابمحردالموسقلعلىالإقدام

.لالاتعاقالحطاعيهيحور

يكفرللغإدابالهمهعلضا،الحلميبعلمالديالغلامدلكقلعلىالخصراقدمولما

تربوعطمهمصلحةتتلهفمي،عيهتجابعانهالهمحهمالدةالكؤعلىألويهويحمل

وألهلوتهعلىدلكرلة-وعقوتهالكفرديالوفوعصلألويهصانة،مهحةبقاءعلى

لحصمتهاللهمنمؤيد

،أمرهحققةعنلهووضح،لوسىالإفاعلتلكتأويلالخضربرلماأله:الرابع

نفي،تلقاءمىفعتهمايعني،!)2(أنريصلعيةومازنكبن)رحمةولدلكررددال

ا.!هإلىوأوحىدهأمر!لل

.)3(01.لونهعلىالوحوههذهلدلت

وعراث،الرواةوأكادبالاولير،أططرسفهو.الآنالخضربحياةالقولوأما-

.-وسلمعبهاللهصلى-اللهر!مولإلىمرلوعدلكلي!مديصحول..الجال

يلي.يصاا،لىالحفرحياةرنضثيالحلماءقالهماجملةنلحصولحن

7-66االكى()1

.328(صا)!كيرلالنوالهايةالداية)3(
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حالةلثرحديالمتظر"عحالةكتابهديالجوريابنالمرجابوالئحتصدي.أولأ

عنالآناروس،!وصوعاتألهابينالمرلوعا!صدلكليالواردةللأحاديتا!ص،

رحالهاوجهالةأحوالهاليان(يمالدهاصحفليربعد!!مىوالتابحيرالصحابة

،انحند!)1(تلكفيلرجغنا،وفا:تعالىفولهعمومكييدحللرالحفرتالا:

بحصسمومصالخصجصعلىدلللصولم،صجح!دللإلاتحصصهيجوررلا

قوله.

دأعيهلو!-وسلمعيهاللهصلى-اللهرصلرمىإلىنجاالخصركادلوتالا:

آتكبملفاانيرماقاللةأحد،إذ)اتحالىلقوله،ويصرهع!أنرليكلاينربنيديهليريكود

دبكمعنىوأحدتمأفررننمأنالوبفرتةلهنونجننعكملمانمذقرلرذحاءكنيلنمرحكفهمنبهاب

.)2(!الامديرفينغكموأنادالخفدواتازأفررناتائوا)عري

نألوبيدهنفسي"والذيأحمد.الإماممدفي-وصلمعباللهصلى-ولقوله

."ينبنيأنإلاوسعهماخاكانموسى

وسلم-علبهاللهصلى-محمدسمدلارصلحيمكلعودأجاءالألاءأدالرصملو

..شرعهعمومرفيأوامرهوغتلهأناغاكلهملكالوا

اللهصلى-حسدامةمنواحذامبهولىالرمالىآخراللامعبهعبىيخزلوعدما

.-وسلمعيه

عيهاللهصلى-اللهلرلولاتجمعالحضرالىحىولامجحلديقللمرابئا:

سهقاياشهدأو-و-

العصابةهذهتهلكإنااللهم.لدربوم-وسلمعيهاللهعلى-اللهرسولقالوقد

.،الأرصفيتبدلا-الملمينيفي-

واعظم،مفاماتهأشر!يومندالإسلامرايةتحتوقودهلكادحئاالحصركان!لر

عزواته.

عليه،دلللاوهممحردهذالألىأحد،يرهولمحاصزاكاد)لهيقالألىبصحولا

.الرسولبهأحرأو،الملائكةبقتالنزلكماالوحيلهلزلحدثولو

مائةرأسعلىالريمولعاصرأحدكلموتتؤكدصحيحة(حاديثحاءتخا!ا:

يضلمل!نه-وسلمعبهاللهصلى-اللهرلولرمنوأدركخاالحصركادفلو،صة

الا"حوالمنلحاللهوحردلايتممفودالآلىفهو،شةمانةلعد

18ع!راد!(2)
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913لإسلاميلاالعقيدةا!والرسللةلرساا

الله-رصرلأدعمرل!اللهعدصالمحيحيرفيثت!االأحاديتهدهومن

لاصةمائةإلىفإنهمذه،ليلتكمأأرأيتمقالنمالمناءلبلةصلى-وسلمعليهاللهصلى

عحر.الرقال،تطرفعين9-روايةو!ي.أحد،الومالأرضوجهعلىهوكليقى

.اقرلهالخرامارادو)مما،هدهاللهرسولمقالة!يالاسلؤقل)1(

رسولصتيغهلكالى(الرسول)لحدلحدهلائا)الحصر(كانلو.كيراسالامامتال

مروقعلماوانكاره،القرآنجةوالآبات،النويةالأحاديت-ويلمعيهاللهصلى-الله

رفتالهح،العصةوالأهواء،الدجةوالآراء،المقلولةوالروايات،المكدولةا،حاديث

عهمالمررودفعهااياهمولمعه،وحماعانهمحمعتهمولنهوده،عررانهمدياللمير

عهصيقالماألعل،والأحكامالأدلةوتقربره-رالحبهامالعلماءرنديدهلحوا!،كل

يعر!لالعبادواخماعهواياقطار،العالحي()قطعهوخوبه،الأمصاردي)اشاره(كونه

مهم)2(.كرأحرال

الخمرجاةثتالحلمأهلسلحماعةتصوآراءروايات!نحذرف!لناولعد،

العراي!كتابهديوافحلبي،ململصحغلخرحهديوالوري،تميرهديكالفرطي

.)3(.الصونجةوجماهر،الصلاحاسعمرأبووالنح

مهيؤحذإدانوكل،دالرحالالحقيعر!ولادالحقيرفونالرجالإلى:ودقول

..الريمةالروضةصاحصالاعلبهوبرد

***

موسى.فتى

قاذوإذ)تعالىقولهدي،الكهصلبورةفياللامعيهموسىلقىالترورد

.)1(!خفاآنفيأزاتخريخنمجمعآنئغخنئألرخلالماةفومئ

وردالذيالخاريحدثفيلهصرحولكنالجد،القرآن!ياسملهيردولى

كمانوندابنيوشعوفتاههوافانطلق:واللامالصلاةعليهقالحيثالمالحالعدلالى

مانةالفما.عدنقومالاعةأدالى!محهمد!خىالصرا!حلا!الاسنومماي،كمشتزتل

الرادعمرالندير،شة

336(330هصا)خكشبرلاسرالهايةالدايةراحع

13(صهاه)حالوويلرحملموصجع،؟(امى6)حللفرطىالضآدلأحكامالحامع.راحع

الكهص6
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فال"فالعهاللهرصىهربرةأليعنلدهأحمدالإمامأحرحهاروابةليبصرح

الىسارلياليليوشعإلالقرتج!لمالض"إد-وسلمعل!اللهصلى-اللهرسول

."المقدسبيت

اللامعليه!وسىمعالمافدسلتدحولرلحصوالاإسرائلليأنالمحلومثمن

موسنى!قام،مولمىوتلاهافيليحارودومات،الا"رصفيافيعيهماللهصرب

الحمحةيومإلىلهاحصارهوالنهى،المفدسةالأرصلدخولإلرائلبهيلافادةيونعوهو

وهو،التيومعيهمويدحل،تر!أدكادتأوالضعرتفلحاالعصر،لعد

احبهااللهممأمور،والامأمورةأتلنممىيوشع،قالديهالمملعليهممحرم

.االقحمنتمكىخىعيهتمالىاللهفحسهااعليئ

آ!ولى!كحإنوتقصيدتهفيتوقيأحمدالنعراءأمرلدلكنعىوقد

بريخالملفالملقروند:حالمخبربا-بوشعختلميا-قمي

تملماما،1دؤلانهم)ومنعبارعهمممامنوئفي

لدحولإسرافيشيفائدوأله،موسىفىيونعأدعلىالإل!لامةالرواباتلاتماق

والمارىالهودكادوإلى،لدلكبعرحلصعدلا!يسليأسهأما..المفدلةالارص

..نوتهعلى!شمقير

م!إسرافيلىمنانضلأإتىتر)آلىتعالىوقولهسنبريوتعبيرالجصرلطوقد

)2(!اللهللبيتقاتجلمبكاناائعثتفئمبخبيتائواإزنولىلغد

قصةلأن،لهلسدلابعيدتفيروهو،لولىل!يوثعلألهموسىبعدصاليو!ر

إمرتهتحتوقاتل،اللامعليهداودعاصرهالديطالوتالملكرسليكالتالكريمةالآية

انفومعلىوالفرلاأفداماوتمراعياأنغرتاقائواوخودهلخائوتلررواولما)تحالىقال

،)3(!ثاخمقاوعنمةوانحكمةاثفنكاللةوآتاةحانوتداؤدوتلاللهلإذدلفرئوممجهان!لرير

الحهادعلىالحتهوالفرآلةالآياتهدهم!المقصودأدالراريالإمامدكروقد

الميشأدعلماسواء،حاصلركرلاهالذيالمقصودأد!نكلأ2وقال،بهوالنرب

هوالمصودلأد،دلكصشتالعلملىأوكانوا،مىالملاأولنكوأد،(ولنكمىكالى

يخل!.لاودلكالجهاد،لا!فيالترعيب

حروأمامفقود،وهوالمواتربالحرالملا،دلكوض،اليدلكق!يعلموإنما

الطن.إلايعدلا!نهالواحد

.مرةصعدمرةبحدتأيبدارلمالاتالدو)2(.246الفرة)1(

152-152الؤة)3(
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سإنعالىقولهعيهوالدلل،لرلفلنالرا!مسلودسيوشحإلهقالمىومهم

يحملالاتمال)1(يخملكماموص!لعدامىقولهلا"د،ضجصوهدا!وس!سعد

مارود،ليمنأشمويلاليدلك31كار.قالم!ومهم.رمادبحدم!الحمول

الأكنربرقولوهو،إسماعل.دالعردةوالمه

ولذايررقهاألىتعالىاللهدعتلألها،لدلكأمهسمشه،!نمحولىهوالسديوقال

شبانصيروالر،بدعاءهالممعيصى،لنمحولى!قهدعاءحا،تحالىاللهثاسخا!

أ)2اللامعيهلحقولال!لاويولدس،لالعرالة

إصموئل"افيرلكسمىالقدو!العهدفولي

الريصالحدتولنفل،لكتألىو!الاسمإبصاحصالقرآلىسكتوحت

أنزلوماباللهآماوقولواتكذلوهم،ولاالكتابأهلتصدقوا"لاالحاريآحرحهالدي

."الآية..إليهمأنرلوماإيخا

*ك!-*

عزلرا

وقالتاللهالنكريرانجفوذوقاك!.نعالىقولهدي؟الوبةلورةفيعرير31ورد

أنىاللةفانلفغقلصكمرراانديرفؤليخماهولىا!ملالؤقؤلفمدلكاللهان!انمجغانمارى

)3(!يزئكود

علىقمواحيروالعمالقةلحتصرألى-رعمهمفي-تعالىللهلفوتهشهة!يوقيل

إلابقولمالنوراةعاعت،كارهموسواعلماءهموقلوا،وشردوهم)سرائيلليدولة

وعادالإسرانجليالوضعتحس!دلما،حمطهمىفأملاها،لالتوراهالاسأعلممىوهوعرير

عريرأ!لاهكلاوقاللوها،الحالأودعوهاكالواالقوراةمنسخااستحرحواالهوديالتاط

!ا.نعالىللهلوتهواكقدواصعربرتملقالاردادواوالمحموطالموحبيرتطالقالحدوا

أماتهالدقيالعدهوعربراألىألملمواالدبراليهوداحارأحدسلامساللهعدويرى

يةحالي.وميفريةحفنئنجزكانديآو!نعالىقولهثيإليهوانمار،بفهنبمعاممانةنعالىالله

وأبونانتقالتكمقاذلفةغا؟نتممانةاللةفآفاتةموتفابغذاللةهدهيحيأتىقالغرولتفاعك

لنلبىآيةرنخغنكجفاليكإلئوانطربخةننمليلثراللثطعابلثإننقالطرغابممائةثنلقاذيوملعص

)4(!قديرنيءكلغنىاللةأنآغنغقاذلةنينفلقاتخماتكوفائغئثرماكيفانعطايمإلىوالطر

مانرهموصعفأقي)1(

.13ايرلة)3(

،183(ص6)حالراريللا،دامالكبرالنر)2(

.952ابقرة()4
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ناكيراسالإمامودكر،حكيمصالحعبألهلحصهميرىعريرلوةديواخلف

ركرياوليروييمالىداودلبرليماكادوألهإلمرافيبيسنلاءليعزيرأألىالخهور

وبحى

اسمهاللهممحايهالماجاةوأكثرالقدرعىسألعريراأدوغيرهعاكراسوروى

الألياءمن

القرآلىلحدثونكتفيشيء،لهايثتلاوسقطحةوممكرةصميفةرواباتهذهوكل

.تحالى)1(للهشوتهفيالهودمقالةمناللهولرآهلالوةعريرايصفلمالذيالمجيد

نالقما

الربةليمهحهوتج!،لالحكمةتصمهلقماد،31تحملسورةالمجدالقرآنفي

ليالاحناعبة.الأخلاقبةوعاباهوتوصح

فإدكفروصبفهلكرقإتنايتكرومىلذاشكرأدانجكمةئقفادآتيارنقد)تعالىقال

)2(!غطئمنطنغالثبزكإدبالتهتركلائنييايعطةوفو،بخهئقفانتاذوإذ!خمذفياللة

رقي.،ورمانهلقمالىموطىفيالا"قوالوتحددت

اللامعيهداردزمىقافيوكادأبلةأهلصكانإله-

جاطأومجازاخاعبذاكادإله-

العمبرعىمصرسودالىمنكادإله-

المبرعيظ،الألصأفطىقصبر،اسودبمالهووصص

نيالقمانكاد.قالألهعكرتعنويروى

الحكمة.لاخار،والحكمةالوةل!لفماناللهنجرقالتادةصحا-3أليالنو(خرح

الاسيمعول،با!آلاتعرةمىنحؤالقمادحكمةليقرأت:و!وقال

حطهمفيبهواستعانوا،كلامهمليادخلوهقدالاسفرأيت،مهأحنكلاتا

..بلاعاتهملهووملوا،ورسائلهم

..لقمالىحكمةمنالؤآنقصهكلاولكعيعقاندمهالاحذولافيهاتوقماالرواياتوهده

يدتعتالرسللألىلئاكونهياليالرقمهعذالقمادوكولىضبفةلالروابات

1)3(.".قرمهانب

لاسوالهابة"الدابةأوكا!3(؟)صتيةلاساالممار!.كا!ليالحلا.رافوالالرواياتراحع()1

.3،(ص2)خكر

.12،13لقاد)2(

32()صفةلالى،وهـالحار!،(123ص2)حبخرلابى،والهابةالدالةاراجع)3(
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تبعا

قنضسواتذسنغلوئماميخرد)أفغصعالىتولهنيالدحالىسورةبيتعالمليرد

(1)!محرييركالواإنئهغأفلكامغ

وثئوذ!الرل!وأضخابئئوجقن!قونملأكذتضالهحلقوله!يقسبررةليوتبهرلي

)2(!ويمدنخقالزللكذ!كلنعوتؤمالآيخكةوأصخا!!ئوطحوادوإوفرعولىوعاز

،الهلاكارالدممعرصثياسمهيردولمتعقومعلىالصصالهلاكألىواللاحظ

لوطوإحوالى،دوحلومصعلىوحاء

بيإلهمالماراليمةالتحطايةحمرنيةسهدالغا(دإلىالممررلىوأينار

ليرقبريميرب،نمال.كنواصحتادآيةمكهنمبيباكادلفذ!سحالهتولهليلاصورة

تجيىلخهنمولذنافمانعرمنجبنعنيمقارسنافاغرموا!غمورورثطةيندةنةوالنكرو!ربكم

)3(!انكفورالآنخالييوملكفروالماحريخافمدلك!نيللدرقيرشىءوأثلحمطآكلإدواتى

وملخمها:المجدالقرآد!يإيهالمارنع!يالأنرالرتعددت

نهود.اللامعبهالجعلفةتيل،والصوالححارالثامحكم،عطيمملكإط

تجلخىطريلأوعمرالحرير،وكامالهارطا!الكعةواخرم،الهوديةالىالاسودعا

..لةوكرسوسهسهنلانمانهتومهحكماله

تومه،ذم!اممايذمهلمالدلألىتغسصتنهى-بهاأعلمالله-رواياتوسبفت

13،نييمرأملاكالىتعأدريما5لعصهاليوحاء

عيهاللهصلى-محمدلالرسولابمالهعنلبهايدسشربةاياتتعإلىوب

ميهاتال،سةلجانةمفه!بل-وسلم

تابارياللهصرصلأنهأحمدعلىشهدت

-واصلهوربرملكتعصرهالىعمريمدثلو

عجم(وعر!منالأرصعلىصكلطاتوألرم

(،غم)كلصدرهمنوفرجتأعداءهبالصوحامدت

173الدخالى(1)

ا،-21ق(2)

71-051ط)3(

223(ص،113ص،ح53.ص3)خبخرلالىالحصالؤآدتميرراحع(4)
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غال!بهتلإمعليهآدم

لعنقممواط!وصر!ة،ريئترتيالوتهمعلىالمجمعالألاءلرتأدهالحاول

ألاردجهوالوقانع،الرعهالصوصحلالم!

للقىم!أولوهو،وقهائلشحونانوتو!ه!الإلالةلدأتلهالنر،أبولآدم

تحالى-اللهإلىدعام!وأول،اللهوكلما!الوحى

مفاافطواقتائح!الرخيغايخؤأثفرإنةعية.!ا!كلماتزبهيرآدئمتتقى!نألهحلقالا

ؤكذئواكفرواوانديرسيخرئودفمولاعتهغحؤثللافذايتعفضهدىتبييايخكمفإقاخمجا

(!)!هخالذولىبهافنماتاليأصخاثأوئكلآيخاتا

تأآدم،يافي!ولونآدم،إبأتون.-!لمرواهكما-الثماعةحدثثيوحاء

إلىلااشفع،لكفجدواالملائكةوأمر،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالتر.ألو

."..ربك

بحويحتى،الأرصأركالأحمغمىمأحودةطةساللامعليهآدمحلقلقد

الا!رصهدهطيةيلائممادرلةوتحملأوصا!ها،

!حالرمديوقالاجاد،واسوالرمدبماداودو(بوأحمدرواهحديثوفي

،الأرضحميعمنقبضهاتجضةمنآدمخلقالله"إن.واللامالصلاةعليهقال،صجح

والسهل،ذلكولينلأسود،واوالأحمرالأببضمنهمفحاء،لأرضاقدرعلىآدمبوفجاء

.ا..ذلكولينوالطيبوابخيت،ذلكوبينواقئن

دفي.ل!نالىالحامالثكلدىالوممحهودهومايعوفحاصشكللآدموكاد

ستونوطولهآدمالله"خلق:-وسلمعبهاللهصلى-اللهرسرلقال،الحاريصحمح

وتحةتحيئك،يحيونكمافاستمع،الملائكةمنأوفكعلىللماذ!:قالنمذراغا،

فكل،اللهورحمة.فزادوه،اللهورحمةعيكاللامفقالوا:،عليكماللام.فقال،ذرلك

"الآنخىنجقصالخلقيزلفلمآدم،مورةعلىالجةيدخلمن

لأهلأقوايهكبراسالإماموساق،ودعوتهآدمهو!مكالىفيالآراءتحددتولفد-

منهاالعلم

93-37ةالض(1)
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مكةبيردحا،.لهايفالأرصإلىاللامعيهآدمأهط:قالعاصاسع!-

نف.لطاوا

المرةمنلدشميالىواليى،لحدةوحراءبالهد،آدماههط.تالالحىص-

دأصهالىالجةوأهبطت،ايالعلى

فةالجةررقصوبقضةالأسود،بالحجرمعهولزللالهدآدمنرلالديقال-

ماكالطبشجرةلتتالهد!ي

.)1(لالمروةوحواءلالصما،آدمأمط:قالعمراسع!-

الصحةاعىعاريةوهيابهاالتمكيجوليولاعيهايقمدلاأقوالكلهاوهذه

حيرإلىرتاغفمرالأرصديولكغعدؤلعمبلففكغافطوافال)الىظاللهلقولولكمي

)2(!نخرخودومهاتفوت!دوبهانجولىلهانال!

وحاء،!اليىوحواءلآدبممرجفاالحطا!لكردااهطوااقولهليبالحمعوالحير

)3(كذؤ!يغبملغفكمحميايخقاافطا)تاذ:تحالىكقولهأخرىآيةليبالمىالتحير

مغا.واليىلآدمموحفاالحطا!يخكون،لآدمتعحواءلألى

قال؟الدينيومالىدريتهمافيممرةوهيشرغا،مملوتلىابيىآدملينوالعداوة

لئريفمالائهماعتهمابغانجةشآلونجكمأخرخكماالطانلمكغلاآدملييا)تعالى

.)"(لأبؤئودلالتديرآؤياءالثافيحنناإئاترؤلفملايخثم!وتئةفوبراكنمإتةلوءاتهما

حتى،لهماللهحددهالديالأحلعيهاييثولى،الإلالىفيالمترهيوالأرص

التلحظةإلىتجورهمفيوشمرولىداطنها،إلىظامرمامىيخقلولى،الموتلحظةنحين

.الألديوالجراءللحا!،اللهلقاءإلىبعدهايخرجرناقي

كلأ!*

52-012ساالأعرا(2).8(صا)حبخرلالن.رالهابةالدابة)1(

72!،عرا1(،)
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ك!!يكلام

الأرضر،إلىالرسلأوللألهالمهورالئ!اعةحديث!يالسلامعليهنوحوص!

!إن،كا!ريىقومإلىرسولأولأو،الطوسالىلعدرعمولاأوللألهدلكالعلياءوفر

أولاوالا.رعر،ثيالرقدوالاخلافالماديكنولممؤصيرإلىلفواقبهلهالرسل

اآدمشربعةعلىكالوانجلهالرللث!د،حديدةلريعةحاءريول

لقولهتميرآالحاريساقاللابمعليهنوحعهدعلىالثراخلا!كثيةودي-

()1*!ولرأويعوقيغوتولاشؤاعاولاوذأتدرنرلاآبهكغتدردلاوقانواث!.نعالى

لوحقومفيكانتالتيالأوثانصارتعنهما"اللهرصيعباسالنعنعطاءقال

يعوثواما،لهذيلثكانتشوابخوأما،افيللدومهلكلب!كالتؤزأما،بعدالمر!في

لروأما،لففدالىلكاتيحوقوأماسأ،عدلالحر!غطفليثملمراد،فكات

أوحىهلكواكلما،لوحقومم!صالحيررحالأسماء،الكلاعديلآللحمير،فكات

لأسمائهموشفوماألصائايحلوداكالواالنيمحالهمالىانصؤاأدقومهمالىالطاد

.!عبدتالعلمرتنخأولكهلكإذاخىتعد،ملمفمعلوا،

حالىالنرواهحدثجاءاللامعليهماونوحآدمليرالرمةالضرةتحديدولي-

أدي،اللهرسوليا:قالرحلأألى-يحرحهولمملم!ثرطعلىوهو-صحيحهفي

،قرون"عثرةقال3نوحولبريخهكالى!كمقال!مكقم،"نعم.قال3آدمكالى

علىكلهمقيود،عئرةولوحآدمليركالاقالاعاساسصالخاريصحيحوفي

!لإسلاما

الرمةالمدةهذهقوللحيينوقم!الحديتالملمف!د،سةممانةالفردفرلاوإدا

الإدالى.لاةاليرة

الإبمالىلبهايماداليالرمبةللعرةتحدفياكالتالعثرةالفرودالأنالفولويمك!

ألحد!كالتوالاحتلا!والزاعالكمرفترات(ما..لالحقثهاالاسوالترم،الديرواشثر

.عدذا.وأكرمدى

مرانقرودبرأفلكاوكنم!تعالىقوله!يكما،الاسم!لالجلالقرلى!رلاواذا

إيخهنم،أثفغانفرودقنقنهمأفنكاغيرواألغ!شألهحلوقوله،)2(!ئوجلفد

23لرح(1)
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عرنكوداللامعيهماولوحآدملينالر!ةالفرةلإد،الأصإلصأي)1(برخغود!

لدغاصاللامعبهلوحيكىولمبخرأ،يعمرولىكالوالوحفلالاسفمالى،صحدودة

عاشاحميرإلالهالصاللهإلىداعاثومه!ىحاشعدماالا"مر

حاءولماالعلماء،جمهورعندجمغاالأرعراهلإلىكانتاللامعليهلرحولحنة-

جلمو.وقل،لالوصل:وقل،لالحزيرةتيل،الحوديعلىالفيةاسوتالطوفالى

.)2(الطور

قاطة،الأرضأهلإلىولىحاصةقومهالىأرسلدوخاأنالملماءدعصويرلى

لالمراقكانواقومهوأد

والكالرةوالحهلوالكفربالفطةقائيهواتهم،الرأيهذاكثيراسأنكروفد

الاسعدواقوانر،الأديانأهلعدالأحماعوادعى،والمواتالأرصلر!واقكذب

الكمرةسأحذااللهبقولماللادحمني3ليألهالطرلاد،وفوععلىالأرمادصانرثي

.)،()3(لأدياراانكافريرصالآرفيكلىتدر،زتلوخرتاذ)اللامعليمالوحلدعرةاشحالة

**ص

31)1(يى

26لرح)3(

446(ص)!2كراسلعر)2(

(181صا)حوالهابةالدابةرا-(4)
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هود!لإم

عيهلوحرمىالىافر!وكانواعادقيةإلىاللامعيههوزانعالىاللهارسل

لفطةانحفتيديورادكنمنوحقؤبمنفدب!خنفاءححلكغإذواذكروا!:نعالىقولهبصاللام

.(1)!تفبخودنغئكغاللهآلاءلاذكروا

نؤمةأندرإذعادأخما)واذض:تحاليقولهلص،الأحقا!عادقيلةولكت

.)2،!لالاخقاف

والا"حقا!والحاء،اعوحاجنجهمطلالرملمنجلرهوحق!حمعوا،حقاف

غاذاآفنك)رآنةتحالىقولهديالمدكورو!الأولىعادوهم،وحضرمرتعمالىبيرواد

)3(!وأطنىآطنمفنمكائواإنفغقلفيئوجوقؤم!أنقىففاوثمود!الأونى

الراريالإمامقالبالأولىالوصصتعيلومي

نفدمهملالىالأولى:ونجل،الآحرةعادهمكلكةكانوافوممننميرتبالأولىفي

.)4(علمهلشبرولكىلتمزهلا،فنصف،حاءليالعالمزيدجتقول3،لتمرلا

سكىوفبلماتوا؟خىلهايرالوافلمكلكةمحهآمنومىهودلحقعادهلاكولعد

.)5(بهاودفنفلطينالىدهب:وقيللها،وددنحصرموتبلادمود

عدالقدوبمالعهدليذكرلهبردولم،قوسهسعهودقمةلذكرالقرآنالفردوقد

وعقاندهم،وديارهمو(مرالهمألدانهمفيعادع!الحديتليالقرآنوأماض؟الهود

أحرىوسورة،اللامعيهمرداللهليلا-قرآيةصورةوحاءت،وهلاكهموجانهم

الأعرا!ثلكيرةسور!يالفصةوتكررتالأحفا!،يورةوهيتومهموقع31تحمل

والحاقةوالقمروالخموالذارلاتوفصلتوالعراءرالمؤمود

212لأحفا!ا(2)96!لأعراا(1)

(42ص92)حالكبراقمبر(1)52-15الحم)3(

الوما!عدلنجعالايا.،أنصصو،الحليةال!داررو18صقةلامىأالمعار!"راحع)5(

153ص5المحار
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تعالى.قولهديالمحر،عورة!يكادوقيةهردعرال!ترآليالاتصصخاموكاد

.()1!هانلادليبخئهايخلقننماقيى!انعمادذاتإرم!لعادرتكدعلنج!ترألنم)

والعحيةالمحمةالمالببالعمار.والمراد،الأولىعادأيعي،الفديمةالأمة،)رمومعى

أقرانهم،علىلهقرارتموا!شلكوهالذيالقوياللاحأو،الحبةمظققمفيألاوهاالني

رمالهمأهلعلىلهاتميرواالنيقامتهموطول،ألدالهمقوهأو

علىأوالعمادعلىبحودادفلهالميخلقلى!افىقولهفيوالصميرالموعولوالمم

اثحقيعيرالأرمبىبيفالكرواغادفاتا!نحالىتال،ر!الهمعالملاللادوالمراد.القية

.)2(!يجحذودلاياتاوكانواقؤةبهنمأشذفؤخنففغاتدياللهأنيروالنمأوقؤةنجاأتذم!وقائوا

مج!*كل

6-8.)1(المحر

015)2(!صك
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غ!كسلامصالح

موقعوهوالجخرلصكتالتينمودنجلهإلىاللامعبهصالخانجهتحالىاللهلعت

العقة.حيغم!بالفربالقرىواديعدوالثامالمديةلبر

انحخرآعخافيكذت)ونقذكيهاتعالىاللهقالالححر،الممتحملسورةوجاءت

!احدتفمبأامبريوناانحالمدبنخودوكائرا!فعرصرغهافكانو!آياتاوآتاهغ!انفرن!لين

)1(!يكودكالواقاعفمأغىدمال!فمجينالقجة

صالحودكر،العطبمالقرآد!نعدةمواطىفيعادلقيةثمودقيةاقترتوقد

بيولوآكنمعادنعدبرخنماءحغلكغإد!واذكروا.لقالعاد،لقيلةحدتكلاقو!اللامعليه

الآرعيبينقواولااللهآلاءفادكروايوتااثجاذوتخودفمورالفوبفاينتخدولىايأرعبى

عيهإلراهيمقهلكانواالديرالعارلةالعر!مىالقبيلتينكلنالألىردلكئفدير!)2(

عرلالىلانوصالحدهود.اللام

داهصومو،وماكهمتموددبارعلى-وللمعيهاللهصلى-الرسولمروقدهدا

تتوضواولامائها،منتمثربواالألأصحاله!قال،الهجرةم!تسعسة،توكغروةإلى

يخرحنولا!ئا،مهتأكلواولا،الإبلداعلفوهعجتموهعجينمنكانوماللملاة،مه

."لهصاحبومعهإلااليلةمكمأحد

الله-رسولأداعنهمااللهرصعمرلىاللهعدعنبدهالهخاريصجحوفي

نأالأالقومهؤلاءعلىتدخلوا"لاالالححروهولأصحالهقال-وسلمعلباللهصلى

أصابهم"مامتلبصيكمأنقليهمتدخلوافلالاكينتكونوالمفإلى،باكينتكولوا

عليهاللهصلى-اللهردمولاصرلماقالأنهالرهريعنه!اماسدقلهاروايةوكى

الدينبيوتتدخلوا"لا:قال3راحتهواشحت،وحههعلىثوبهسحىبالححر-وسلم

."أصابهمماملبصيبكمأنخوفاباكونوأننمالاأنفسهمظلموا

*ول*

71،!الأعرا(2)
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غبههلت!إلراهيم

153

للحر!الأعلىالجدلهو،الوةصحديدةمرحلةاللامع!إبرا!بعةتمل

واسحقإسماعبلولديه!والهود

لتيهسوإنلافيتعالىاللهفال،متهوعلى،للهرم!،نوحلحد)براهبموكالى

وأدصارهأهلهالرحلونبعة،الا،معليهدوحلنجة!أي،)1(لألإدراهم

تصعونجةلكةثيالكلداببر،أرص،لالعراقلاللأرصليإلراهمولدوقد

قؤلههااالأوثانوتقيم،لتهاالأصام

وقو!ه.أليهبعحاسمةمواق!ووق!كيرأ،جهاذاالوثبرهؤلاإلرا!وحاهد

اتماثلفد،ماوفوبهلأيهقالإد!غابميرلهؤكاقلبنرنذةإبزاهبمآتاونقد)تعالىتال

ضيرعلالءليوآلاؤكغآتم-تقذقاذ!غالدينالاتاآناغوخذناقائوا!غ!بهفونتهاآنمايبى

،ألالطرف!الديوالآزمبىاثمواترثزئكبئللقال5اللأمجيرمىأتأمبانخقآخاقازا5

يمراإلآحدادادحعفغ!ندلري!اتونلأدنعدأمامكملأيهدنوتالثه!الاهلإي!شدلكمعلى

)2(!يرجعودإفيتغن!الم

حرفا،بإعدامهحكفاوأصدرو!،للمحاكمةفومهوقدمه،عليهالحرلاألوهواعلى

كوبىناريافنا!قامجب!كتمإبىآلهكبموالفرواخرقوةقائرا!تمالىقال،لرحمنهاللهوألقذه

ائتيأزصاإلىوئوطاولخاة!الأخري!فحعنافئميهذابهؤأراذوال!إنرافيعنىللاناولرذا

)3((ليمبنعابهالاركا

وكالواالكمحابر،أرض!لسطيرإلىمهاحراالفاهرهالممحرةهدهلعدإلراهمحرج

دلانللهموشرحالركعرولهاهم،اللهإلىددعاهم،والحرمالكوا!بجدود،صالة

الحالص.النوجد

إلرأميمئبري)وكذبلث.قالحبنهؤلاءمحادلةفيإبراهيمأسلو!المجدالقرآلىوساق

أنلفلثارفيهذاتالكوكارأئالنلغنبماجنقنفا!انفوتجبري!ويكولىوالآرميىالمؤاتفنكوت

انقؤمبىلأكول!ربييفديىفنمنبىقاذأقلفنفارفيفذاقاذناليغاانقهررآىفنفا!الآلل!أختلاقاذ

تتركورقمالريءإنجيقوبمتجافاذأقئتفنقاأكرفدارتجيفذاقاذعةناليالتمىراىفنما!القابير

38،تلالماا(1)

.17-86لأئاءا(3)
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)1(!اانمثربه!منألاوطحعاوالأرضالمواتفطرلنديوخهىرخفتإنى!

!قد،الهجرةإلىبهدفحتأيبا!حدتأنالىالممدسةالأرصهدهليابرالمجموظل

عصرليريخةترةلهاوأقاممصر،إلىفاشقل،واللالحرثأهلكوقحطحدبحدث

.الهكوس

سإلرا!حرح!قد،الإلهيةالرلسالاتناريحفيعمقأثرداتالفرةهذهوتحد

مهنايلالديالحليمالحلامدلك،إسماجللهولدتاقيالقطةهاحرومعهمصر

مهتاسلالديالعلسمالعلامدلك،سارهروحهسل!سحقاللهلر.ثم،المعرلةالعرب

إسرافيبو

إلىرحلات(ودلكلعدرحلةلهوكاتدلطير،إلىاللامعليهإبرايموعاد

بالعةالجةلحكمةزرعديجروادفيهاجرو(مهإلمماعلتركحثالمكرمةمكةموصع

علبهاللهصلى-محمدليدلاالحا-!البيلفةوالمهبدالحراماليصتواعدرفع!يتمشلت

..-وسلم

وسلم-عبهاللهصلى-اللهرعولقال!قالهربرةأبىع!الحديثصجحوكي

وقوله!،لقمإلى)قوله،اللهذاتفيمنه!تتن،كذباتثلاثالاإلراهميكذبالم

فقيل،الجبابرةمنجبارعلىأتىإذ،وسارةيومذاتهو"ياوقاللأ!هدايهرهمدعلهبل)

يعلمإنالجبارهذاإنلها:فقاللارةفأتى،الاسأحنمنامرأةسهرجلأههناإن:له

!ل،الإسلامدي(ختيفإنك،أختيألكفأخبريهسألكدإنعيك؟يغلبنيامرأتيأنك

ويخركفيريمؤمنالأرضوجهعلى

فاخذلده،يتناولهاذ!عيهدخكفلما،يصليإبراهموقامبها،!اتيإلهافأرسل

فاخذ،الثانيةتناولها3،فأطلقاللهفدعت،أضركولااللهادعى.فقالابرجلهركضخى

:نقال،حجشهبعضندعانأطلق،اللهندعت،أضركولالياللهادعي:فقالأشد،أوثلها

:يدهفأومأ،يصليقائموهوفأتههاجر،فأخدمهابئطان،أتيتنيإنمالإلان،تأتيلم)نك

هاجر!وأخد!،نحرهفيالكافركداللهرد.قالت،مفيئم

الماءماءبيباأمكمنلكهربرةأبوفال

الحديث:هذاعلىتعيقاتولنا

ألىوهي،المعاريضلابمنهراللامعليهإبراهيمبهوصفالديالكدب-ا
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الصرورة،عدنرغاالماحمىوهيآحر،معىالخاط!مهربفهممعىالمكلمبقصد

الطالم!لددعأبصناجانرفهومححناكدناكادرلو

بهبقصدلم،عدممبرمللحروحفومهدعاهعدمايمفبم،إني1الراهموقرل-2

عيهسممصاعلىالديدوالحررالميالهمبهقصدلىانما،والمفويالدنيالمرص

صلالة

الاخحاحطريقعلىكالىوالمروالقمرللكو!ربي،!مداإبرايموقول-3

للرلوبةيصلحلابتغيرالذيل!د،الا!مندلألطرقعلىتفانرمهعلى

يبدودالذيرالأصاملبدةالتهكمبا!مىمدا!كيرهملحلهإبلالرا!وقول-4

تكلم.ولاتجصرولانمعلاأعافا

ولقيةع!توكلهوصدقباللهظةح!واكلا،سارهروحهيرإبرايميمرطلم-5

ثلتوعدهاللهصدقوفد.اللهلأمرروجهويدعللصلاةيقومأدإلىدفعهاللهبحمظ

لهاللهندعوألىالهاوتوسللسوءسارةبالانينطعولمالجاربد

أصحال!لا!نهمللعر!حطا!الماء،ما.ليياأمكم!تلكهريرةأليقول-6

الكادهدافيالهاسحمعتاليهيرمرمماءلأداوالمطر،بماءيتمايتعقبولى،رعي

هاجر.وامه)سماعبليدعلىنعحرتلعدما

هي.ا!ديثمذامىتؤخدلوائدمحموعةحجراب!الإمامدكر-7

الأسلام.أخوةشروعة-

المحاريص.!)باحة-

.والغا!للطالمالالقيادميرالرخصة-

المركهدبةوقول،الظالمالملكصلةوقول-

اليةل!حلاصالدعاء!احابة-

الصالحلحملهالدعاءفيأخلصلمنالربوكماية-

درحانهم،لردعالصالحبراشلاءوميه-

)1"!.الصلاةإلىيمزعالىلهينبحيالكربمن!(مرنابهسألىوفيه-

***

.493(ص6)حالارىتع()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميةالعقيدة!والرسلالرساللا156

ع!ملوط

للاد!ينمنأ،الحيللإبرا!أحالنهواللامعيهلوطاأدالمؤرحونيدكر

وترحاله،حله!يولارمهوصدقهلهآصاللامعيهإلراهمعمهاللهبث!لما،العراق

)1(!اثخبهغانغريرفؤإتةربي)لى!احرإنىوفاذئوطنةقان!فيتحالىتال

قومهإبمالى!نينىلماألهايإبراهيمإلىامامهاحر،"إليفولهفيالصميرومرحع

إلىويدهصأهلهاالطالمالقريةهده!ليحرحألهأحرهلوطاإلاأحدلهيىولم

آخر.مكار

محزاعمهمعالهحرهوآثرالاكلاداحارلوولألىأى،لو!إلىلعودالصمسرأدو)ما

اللهعلىموكلأسيهفيمصجا،لدية

تمالى:اللهقالافلطير،!يالامأرصإلىإلراهيممعلوطهاحرثقدكانماوأيا

)2(!لئغانميريهالاركاايبيالأزعبالىؤئوطارتجاة!

إلىمهالحرجاوحد!قحطاللادأصا!لاثمإقاتهماحلالألهالمؤرحودويدكر

رحلةوخلال!لطير،إلىالعودةآثراثمثروتهمايخهاتكانرتمدةفمكا،ممرأرص

كما-الفريةهذهأهلوكال!،الأردلىلحوصسدرمقريةإلىاللهوأرسلهلوطنبىالعودة

:-كنيراسالإماميقول

الليقطعولى،وشرةسريرةوأردا!،طويةوأسونهموأكمرهمالاسأدحرمى

الدعوا،يفحلولىكالوامالن!،لحلوهمكرعنيامونولا،المكرناديهمثيويأتون

حلق!اوتركالعالم!،!نالدكرالى)يخالىوهي،آدمليم!أحداليهابقهملمفاخة

له،شريكلاوحدهتحالىاللهعادةإلىلو!لدعاهم،المالحينلعادهالوادصالله

متادوا،المنقجاتوالأ!اعيل،المكراتوالعواخ!المحرماتمدهتحاطيعنولهاهم

البأسمنبهمالله!أحل،وكفرانهمدجورهمعلىواشمروا،وطحيانهمضلالهمعلى

بهاتعظوعرة،الحالمينفيمنلةوجعلهم،وحانهمخلد!فييك!لممايردلاالدي

،.)3(العالمينمىالألباء

)وئوطا.تعالىنقال،الميىكتالهمنموصع!اعيرنيتمهمتحالىاللهذكرولهذا

62لحكرتا(1)

176(صا)حرالنهابةالداية)3(
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ذودشنهوةالرخاليانوناتكم!انعالمبنف!أحدمرلهالقكمماانماحثةآتانولىلفؤمهقالإذ

آلالرانغمقرتكغن!أخرخوفمتازاأدإلأقؤمهحوا!كادوما!ئرتودتؤبمأتغللاتاء

عافةكادفيدالنرفطرأعلهموأمطرنال!انعالريرسكاتانرأتةإلأوأفنةدايحاة!هيخطقررد

(1)!انمخرمبر

قدومهمفلاللامعبهإلراهمعلىمروااللهما،نكةأدإليالمجدالفرآلىونير-

بأمرير.وأخبروه،لوطقريةإلى

.سارةالعاقرروحهسلهيولدعليمبغلام-ا

.لوطلفوميسيحلالديالاستنصالعدا!لأ-2

الالي،الأمرمنأجهابىعل!ليأينمقالأولالأمرلرىاللامعيهإلراهبمرتقل

املئهلكواإناتائوالائرئإلرابمرلئاجاءترلنا!تعالىتال،نالهدياللانكةوحادل

انرآتةإلأوآفلةئجةبهابمنأكنخلخىتائوانوطايفاإنفال!طابمينكائواأقنهاانانفريةهده

-)2(!انغايريدمنكات

حالى،شا!كةعلىكالرالألهمدرغالهموضاق،لوطإلىالملانكةووصل

لرطووقص،افي!هزلاءاعضا!وأرادوااللامء،عيهلوطلتأمامالقرموتجمهر

حادلاتوحدثالراسضبرفاالملانكةبلألهندبدةيثدةثيووفعمهوئا،

وطقهم،موقفهمحقبقةع!الملانكةك!3،افيلاقتحامرمحاولات؟ومارعات

ابتاه،ومحهبالهجرةلوطاالملانكةوأ!ر،قومهوهلاكلوطنجصرةالإلهياقأكدوحاء

..أصابهممافاصالهاعيهفومهاوما،تلرلاقهالإيمادبحدمروحهوخاته

عص!بوئمخذاوفاذدركايجبئزفاقبهغببمءئوطارسئاحاءت)ؤلفا.تعالىاللهقال

اللةلاتقوانكغأطفرفنتاقيمؤلاءقومياتالاثاتيغفئودكائواقلربرإنييفركونقوئةوخاءة

يغلغنجالىاتكحقب!ناتلتنجينجانانمبنتنقذقانوا!زتجذرنجلبكمأنجىفيىنجيتخرونولا

ايخلثيمئوالىرتجلثرلل)ئائوةيخاقائواشبيد.!رنجي)ننآليياؤقؤةيكنمبيأننؤقال!نريذ

أيخ!الفبئفوجمذضانآضانجفمفافمط)ئةافرآتلثالأأخدبكنميتصؤلااللينبقطمتجنلافبلثتأفي

.)3(!بؤبالفخ

.ا!لأعرا(1)

77مود(3)

23-13المكوت(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميةالعقيدة!والرسلالرسالة158

الروحةالحلاقةإلى)رشاد!لهمرادلكم"أطهرصنجالى"هؤلاءتحالىوقرله

آما،الحقمةالطهارةهيهذهلألىعيها،الحماطي!الشيالأسريةوالطهارة،انمروعة

..يهطهارةنلااللواطأوالردا

لأمهأ!هودىكلألىومعلرم

الال!مات(واليرم!التاء(امرأته"إلاتحالىوقوله

الديرالفوممصيرقلقىيدعهاأنعببل،بروجهلوطيرلا،الأوللحلى

ولاندنهممالأتهم

إلاحلفهمالاقماتعدمليالإلهيللهىسشجونلو!أهلألى،الشاليوعلى

الهالكير.معوتكور،لوطلقومحاقالديالحدا!يالهاويخد،ستتمتف!لهاروحه

س**

الخليلإدراهمنوةعقبكالتاللامع!لوطدوة)لى:دقولأنيح!هاهـالى

كليهمالألىواسحقإسماعللوةقلوكالت،الكرثمالقرآنلضل!لرا!آسلوطلأد

إلى!حرتهولعد،واصطماهالنوةاللهمحهأنوبحدكر،علىبهماررقلإبراهمولدالى

القبطةلهاحروا!لاكه!ر

***
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غلإمإسماعيل

إلراحيمألوهححلهالرصاعهثترةوأثاء!لطبر،صالاركةالأرصليإسماعلولد

المكرمة.مكةموصعديررعدييخروادإلىحاحرأمهصسارةولعبرة،اللهلأمر

إسماعل،وث،حولهمالاسوحمع،رمرملهماوفحروامهلالرصغتمالىاللهوتكفل

الفداءحاء3،اللهلأمرمغاواشلما،بذبحهألهابلرؤبااللهامتحنهالعيبلعولما

الفيئنعةتتغ.نجيبل!فتمابغلام)قثرتاةنعالىاللهقال.الولد.لذلكاللهمنالميم

براللةناءإدلتخذلىتؤمرطافغلأتنجاقالترىمادادانطرأذلخكآقيانفابمبيآرئإتجيلنبئيخافال

لجريكدلكإناازءياعذقتفذبأإنراهئمياألىونادياة!لنحبروتفةأئتمافلفاجهالقابري!

()1عطململدنحولدباة!انفيراتلاغلئئفداإن5انفضر

وهماإبرا!بمألبهمعالحرامالتمرالفواعدوريعجانهميرةإسماعلوعاود

ثكشنفةأنةذريارب!نكفنلمننواحعتارنا!انعيمالتمغأتإتكناتفلرتا!يفولالى

آياتلثغيهغليوففمرلرلأفهموابعترتا!الريخئماتؤابئآتإتلثغنياوتنالبهاوألينا

)2(لأاثخبهبغانغريرأتإتكويركهبئوانحكفةائيها!ربفتمفئم

الذي!الر!إلىرلمو،اللهوبفهاللهإلىالدعوةأمالةالسلامعيهإلمماعيلوتحمل

الصالىنملهموامدلهاوأفاموامكةليأرصاوعمرواالبحولنقاطروا

عىوالهيلالمعرو!لالا"مروالقام،والوةوالرسالةالوعد،لصدقالفرآدووصعه

ليجلاعزاللهصالكاملدالرضاحطيخىحولهوالاسأهلهحاصة!يالمكر

يافروكان!بةرسولأوكانانؤكدضادقكانإنةإسفاعلانيهابنرؤادكر):تحالىقال

.)3(!مرصارتهغذوكا!والكاةلالفلاةآفنة

ثيالحاريساقوحاتهتاته!يإسماعللهامرالتيالأحداتنماصبلولي

كما-قالعمهما،اللهرضيعاسابرصكلاهمامخصرأوحدلامطو،حدلاصجحه

ثةومعهم،ب!سصاعلحرحكاد،ماأهلهوب!ل!)لراهيمكادلما-:الخصرليهو

مكةقدمحتىصيها،علىلهاليدرالة)4(سننرب)لماعلأم!ححكماء،لها

17-11المالات()1

55-54!ص؟م)3(

921-271الؤة(2)

النديمة.الحنقالفرلة.الة)4(
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للحوالاحشى)سماعلامدانقة)2(،أهلهإلىإلراهمرحعنم،)1(دوحةنحتلوصها

بالله.رصتقالت،اللهإلىقالتركا؟م!الى،)لراهيميا.ورانهصنادتهكداء)3(

الماءفيلماخىصجا،علىل!هاوتدرالةمنلرب!حعلت!رحتتال

تحرهل!مطر!الممالصعدتفدهتتالأحذا،أح!لعليفظرتدهتلو.قالت

3أشواطا،دلكفمعلت،المروهوأنتستالواديبلعتدلما(حذا،تحرفلمأحذا،

حماد،علىهوف!دافظرتلدهت-،الصيتعني-فعلمادظرتدهصلوقالت

أحذا،أحىلمليلطرتدهتلو.ففالتلمها،ئفرهاثلم،للموتيغ)1(كأنه

لوقال!3سغا،اتمتخىأحذا،محىملمولطرتنطرتالصفافصجدتلذمت

جريل،ف!ذاجر،عدككانإنأعث!قالت،لصوتهيف!دا،فعلماقظرتدهت

م()5(لذهتالماء،لالق:قال،الأرضعلىعقهوعمرهكذا؟لعفهلقال؟قال

)6(تحعردحعلت،إسماعيل

ستثر!!ححلت.قال،ظاهرأ،)7(الماءكانتريههالو30القاأبوفقال.قال

بطر،همفإدا،الواديسطى)8(حر!سلاسفمر:قالصها،علىلنهاويدرالماء

ف!دا!لطررسولهم!عنواماء،علىإلاالطيربكودماوتالوا.،داكألكرواكأنهم

وأممكنكونأدلاأتأدنين،إلمابملأميالفالواالهافأتوا؟دأحبرهم!أتاهملالماء،

!عك؟نكى

تركي،ئطيمإني.لا"هلهدقاللإلراهملداإلهنمتال،امرأةديهملكحانجهانلع

حاءإدالهقوليقاليصد،د!امرأتهلحقالت؟إسماعيلأيى.فقال،لحلمدجاء:قال

.طرةروحهالمراد)2(الكبرةالخرة.الدوحة

كدى،5رالفصريالممسصهموصطهم!القحكدا.

وبحممىصرتولعلونجهقيخع

رتحتنجرتصثاأوالدالمفحدنت

تر!ه.خيماحرصالهوتححلالما.نحرأيتحعد

كالهر.الأرصرحهعلىحارنجاأي

مكة.مىقرببرادكاسعرفيقيه3حر
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إله3:قال،أملكإلىدادهي،داكأت.نال،أجرنهحاءدلما،)1(لالكعنةعئر

مافاتإسماجل؟أبىلتهالثحاءةتال،تركتيئطلعإليلأهلهلقاللإبراهملدا

لنرالكم3وماطعامكموما.دقالرتنر!؟لشطحمترلألا:لفالتدهـبمد،امرأته

.قال،وثرابهمطعامهمفىلهمباركاللهم.قالالماء،وشرالا؟اللحمطعاماقالت

.ابراهم،)2(بدعوةإبركة-وسلمعيهاللهصلى-القاسمأبولقال

!مإصماعيلفوافقفجاء،تركيمطلع)لي.لأملهلقاللالرايمبدا)نهثم.قال

قالبا،لهأليأدأمرليربكإلى،إسماعليا:ففال،له)3(تلأيصلحرمزموراء

لفامافال،تالكماأو-أ!علإذلى:نال،عيهتجيأدأمرليإله.قال،رلكاطع

المغاتإنكماتقل"رلاولقولارالححارةيخاولهواصماجلينيالراهمفححل

العيم"

*ص*

كماالمفةوبزسالجا.صقإيىرضت،إسماعلمعلالجا.صحرتولأ!ها،اشمالهعىلملألها()1

المطولةالروابةديحاه

3الرالدعوةلركةرشرالهممكهاملطماملبنفدبرهحذ!ب)2(

وريخهنحلهفيير!ادتلالهمرلكودصتحالل)3(
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غينبمإسحق

وأالأشسفيعارةروحهمىالخيلإلرايملهلرالديالحبمالعلامهوإسحق

نالسلاط!قائواعيةدحلواإذ!انمكربيرإنراهمم!حدبتأناكمل)ختعالىتالاببهبر،

دأوح!!تا"كئودألأقاذإيخهغفقرتة!ببخلءلمبنفخاءأقلهالئدراع!قكرودقوئمللام

عجوروقاترخفهافف!عرةبىامرآتةفأقتت!غيمبغلابمونتروهنحفلاقائوايخمةمفغ

)1(*!انغيغانخبهغفؤإبةرتلثقاذكدلكقائرال!عقيم

لإلراه!إلهبةمكاطأاللامع!إسماعيلالدلحقصةعفالهرىهذهوجاءت

!اكلابوليدلرىمحردتكنولم،وحكمتهاللهلحكمواشلامهصرهعلىاللامعليه

اظ!إنتعالىقال..وحلعراللهإلىالدعوةأمالةويتحملنايصيرلويىشرىكانت

امم!إلرغنىللاثم!الاحري!فيغنيبماوتركا!بدبحءغطمةوفذبئ!انفيراقيخالو

.)2(!الفالجيرق!تالإسحقوسنرتاة!انفؤبخيرعادنابنإنه!انفخ!لجزيكذيك

فصاحتهاوبلهعقهاشمرارلهتؤكدمضاعفةلإبراهمقدمتالترىهذهإذلل

فمحكتقانمةوافرأته).نحالىقال.الإلرا!وحفيذالال!حقرلذايعقو!النرى

.)3(!يعقو!إلمحقوراءوبرلإسحقفخرنافا

!لطير،أرصم!إقامهمكاد!يابراهيملوالدهحلفاوالرسالةالبوةإسحقوتحمل

ونابالتبماآتاقوئوا!اتعالىقوليمنها،ترآيخةآية!أكثهرنيإسحقنوةعلىالشأكيدوجاء

أوقيوفا،عئموسىأوتجيوفاوالألاطويعقوبوإسحقوإلمفابملإلراهمإنىأئرذوماإياأئرذ

.)4(!ئبفودنةؤنخنتجفنمآخدبيىئفرنلازبقغيناتئند

ويار،إسحقهوالديحألىبففدودالبهودآلىوهيإليهاليرألىيحىلقطةوها

القرآننصوصمنلهسدلالاطلقولوهو،دربهمعلىالمملمينسالعلماءلعص

منها:كئيرةلأدلةاللامعيهإسماعيلهوالذيحالىولؤكد،والة

الغلامدلكاسماعلالذليحقصةعفكات)سحقالعليمبالحلامالرى)ن-ا

المافات.سورةفيوردكماالحيم

القصةوتؤتيالاللاءيعظمحتىلإبرا!الوحيدالبكرالغلامهوكادالذيحإدا-2

!لاتالدا(1)

17-دمر(3)

211-61:الصانات(2)

136الفرة(4)
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يدالمصريةهاحرمنلأ!راهمالكرالغلاآهوإعماعلأنوتاريخ!ادلاوالثالتعرتها،

عجوزاعانرأسارةيهكانتالديالوتت

ليرعاشرولدإيحقأروالمعرو!المكرمةكلكةكالىوالمداءالدبحمرحإد-3

هاحروأمهإلماعبلهوفهاواسمرمكةليلناالديوأدصكةبدهـالىولمللط!

مكادعدررعذيعرلواداللهبحلمهاولحكمةلارةنجرةلدةإلرا!نركهماالىلحد

الكرمةممكةالحرامالت

يحقو!،موولذاينجصخىييقأدووعدهلإيحقالرابملرتحالىاللهإن-4

يفقوب!الهـحقرراءزمنأسحق)لرناماتعالىتولهلىكما

لهبولدلمصجرطفلوهوإسحقبذلحدلكلعدإلراهيمبؤمرديهفحقاللهووعد

؟،الموعرديمقوب

وحلعراللهلوعدخلفيقعلاخىالديحمو)سماعليكودألىقحير

وردوقد،اسرانيلبيجدهرلىاسحق،المعربةالعر!حدهواسماعيل)د-5

بالن.-وسلمعيهاللهملى-اللهلرسولفالأعرالناألىالحاكمرواهحدبت!ي

."فمحك،الذيحين

حمرعدالطل!عدألىردلك؟الطلصعدساللهوعدإسماعلبالديحبرويعني

أحد!لدلحرحولهوبكولولىيمعونهالولدشعزةوررقهأمرمالهاللهلهلإدلذرزمرم

ممائةسفمداهبالقداء،عليهواشارواقومهوكراءأحوالهلعهاللهعدعلىالهمثخرح

..الإبل

***

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميةالعقيدة!والرسلالرساللا164

يعموبتجيتلابم

)سحقولدهمعلهشر،اللامع!الحبلإلرايمحمدهواللامعيهيعقو!

.اللامعليهاسماعيلولدهيدبحأدلرقلاهو!ائهعلىلإبراهممكافأةاللامعيه

.()1!يغفر!إلعخقؤراءوبربإلحقفرتافافمجكتقانجمةوامرأنة!.تحالىفال

.)2(!مابج!خنتاؤكلأنالنةريغفو!إلخاقنةووها):ثألهجلوفال

رتجهاعلىزيادةلافلة"9قولهومدى،لعلهمناي)سحق،وراء"منقولهومحى

يعقو!وحطيلها،حمذاوأعطاهامنهارلدفيأملهاحققلألهمصاعفااللهم!ولصلأ

ونرعهاللهلديىالولاءيحوالألى!اسحقالمايمللا"لائهوصاياهوحفطحدهبرعاية

إلأتموت!فلاالذبرنكمامنطفىاللةإنببئياويغفوثله)براهغبهاووصتئ):تعالىقال

)3(!صنفونوأتم

ير،)وسلمبحانهقولهفيالمدكورةالإسلامملةعلىيعود"لهاأقولهديوالممر

رثةتةقاذإذ!بجيرالصنمىالآفيةنجىوإنةالذيخافياضطمآةونقدتقةلفهمنإلأالراميمقتةكن

.)،(!اننانميربربئآلتمتتاذآليغ

العالمير،،لر!أسلمت"قال.تحالىقولهمنالممهومةالطةالكلمةعلىيعودأو

إنبيوقومهلأيهإدراهيمقاذوإذ)سبحانهقرلهفيآحرموصعفيالفرآنإليهااش!روالتي

.!)5(يرنجفونلقففمعقهبينايةكبمةؤخغففا!لهديبىلإنةقطرنجياثديإلأ!تفذونيقابراخ

قراءةوهاكالتوجد،وكلمةالإسلامبملةاللامعلبهإلراهمأوصا!ممنوبعقو!

وصيةيعقوبحضوريؤكدومما،الكريمةالآيةليلهعلىعطفاايعقر!"لمظبنصب

)أنم:تعالىقال..ولدهلهاوذكراخصارهلحظةليرأعادهاالوصيةهذهوعيألهجده

إنجراهنمآبانلثلىانةإنفلثتفذقائوانغلإيبنتئذولىفانهقالإدانفؤتينفوبئحفراذثهذاء-

.)6(!ئنفودنةولخ!راحذاإنفاوإلنخقوإنفاعل

71.)1(مرد

.231هـاقي)3(

82-062الزحر!(5)

27:الألا.(2)

.113-13الفرة(4)

.0133ابفرة()6
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قوليليلدلكوصمهوحاء،اللهصموةأواللهعدممعساسرائلهووبعفو!-

فآتوافلاتجؤراةنرلأ!تبنبنلفهكنئإسرانيلحرنمناإلآإلرائلتبيحلأكادالظغا!كل!اتحالى

.()1!صادنجبركغإلىلاتئوفاةلاتجورا

وألانها،الإلللحوملفهعلىلحرتم،لذرهوفاءينهيهطعامم!يعقو!امتنعلقد

قتحىإسرانيلليماخاكلهالطحاموطلعافا؟لربغاالخر/مدلكبكنولم

.اللامعليهمرسىلالىعلىالطياتدعصتجحرشماللهواتجلاهمقلودهم

إلأنخوئهفاغيفغحرماوانقماتقرؤبرطمرديكلخرئافاذوااثدينوعنى)خالىنال

.)2"(نمادفونوإتاببهغحزنجافمذلكبغطماختطناآوانحوايخاأوطفوزففاخضكما

الأصايعمتوقيكىلمماوهووالطور،3المهام!طمرديكلالتحرويملثمل

والط.والا.وروالمامكالإبل

رأالصاربرعباحنوتأولالطهرتحلقماإلاوالعمالم!رشحومعلجهموحرم

دعظماختلط

وعمهالرا!حدهمىالاءصاعةونعلم،فليطىبأرصموطه!ييعفوبوظل

المحدهرالمكرمةكلكةالحراماليتغرارعلىمجذاالثامبارضفاقامإسماعيل

الا.قصى

سمحداي،اللهرسوليااقلت.قالعهاللهرصيدرأليصالصحيحينوفي

3.قلتالأقص،"المسجد؟قالأي؟3قلت"الحرام"المسجد.قالأول؟وضع

لأ.سنة"أرلعون:قالبيهما،

ودعا،ولأ!رتهلهاللهباصطفاءوسعد،اللهالىالدعوةاللامع!يعقوبوطرس

أحدالولدهدارأىعدمااللامعيهيوسفولدهالىوألرها،نسلهفيلهياركأنالله

رئلثيخخين)ؤكذلك:بعقو!أبوهلهفقال،لهساجديىوالقمروالنمىكوكئاعر

إثراممتلسآنويلثغتىاتفهاكمايغقو!آليركتئغيلثلنمةولئمالأحاديتتاريل!بنويغنملث

)3(!خيهغغيغرثكإنوإلنحق

39عصانآل(1)

06برس)3(
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وبدهـنقريناقردسصص!دىعلىمرافصوتطرأأحداثوتحددالأياموندور

(هلهواشقدممصرحزائ!نولىالدييوسصولدهكم!ديلبيقمصرإلىيعقو!

..أحمحين

آبخير!اللةناءإلىبمرادخئواوتاذألويهإئهآوىيوفغنئدخنرافتفا):تعالىتال

.،!)1خقارتجيحغنفاقذقلسرءيخافيتأويلفذاأتيخاوقاذشخذاتةوحرواانترتبىغتى(لوبئورفغ

ألويهعديددألىيولمفإلىأوصيعفو!أناليهودعدالتكول!لسمرفيوجاء

جثود!هلألهوحرحمصرملكاللامعل!يوسفاشأدلىماتللما،!اسحقإبرا!

اعلموالله.أراد

صبه!*
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غكبميوسف

إبرايملنالمحقبنيعفو!سيولف،الكرثمابىالكرومالنالكرثمالنالكر!3

الإماممدفيحاءكما-و!لمعيهاللهصلى-اللهرسرلوصفههكذا،اللامعليهم

اللهصلى-اللهرلمولاشلقالهريرةابيعنلدهالحاريصحيحولي،أحمد

مذاع!لب!قالوا:"أتقاهماللهكدأكرمهمإقال،أكرمالاسأي-وسلمعيه

قالواااللهحليلابناللهليابناللهنجيابناللهنجييوسفالاص"فأكرمقال،لألك

فجاركم9اقال،لحم:قالراتسألولي؟،العربمعادن"فعندال،لألكهذاصل!

)1(ققفوااإذاالإسلامليخياركمالحاهيةفي

مراحلثلاتونوتهاللامعبهيوسفجاةديتينألىوسظيع

وابخر.للطيرليالإرهاصمرحلة-ا

والجنالقمرفيالبوة!رحلة-2

الرعبة.رسالةالحكمعرشعلىوالمكبرالحهرمرحلة-3

الأولى:المرحلة

عثر،حدرفلاهديدلكوتجلىصا،كالىمديرسفوعابتهاللهرعايةشملت

واشبرارللوحيبالاصطماءيعقو!أبوهتاولها!لقد،لهياجدينوالقمروالثمسكوكا

يعفهويئمالآخاديثيلتاليينوكينكرتلثيخيث!ركذبلثاتعالىقال.بنهآلليالبرة

.)2(!خيهغكيغرئلثانرإلخقإنرأيمقلبنأنجويخلثغفىأثقهاكفايغقو!آليوغنئكنين

لبدلاالرحيبهلدئماأولوألى،الوةمىجرءالصالحةالرؤياأنالعلومومن

ملىفلحاء!إلارؤيابرىلالكاد،الصالحهالرؤلامر-وسلمعلهاللهصلى-محمد

الصح

نأوأجمعوا،تالتحلصعلىاخوتهأصرلحينايوس!علىالإرهاصاتوتوالت

لالفرج!لرهقبههـثفؤادهيطمئنكلاإليهوأوحىاللهناجاه،الج!يخابةفييجعلوه

المب!.والضر

دفجاماراداالفا!بمم-الرحلرمئهافهناايدفتا،لهمادا-الفا!لكر-فيهبفال()1

6:يوص)2(
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ئهمإفيوأويخاانخصعاتدييخعلوةأدوأخمغرالددموادلفاء؟:تعالىاللهقال

)1(ينعروذ!لاوفغ!دالأفرهغ

الثالبة.المرحلة

مىجماعة!رتآنالىجاتهعلىلأبقتابعالةدييولصاللهرحمةتداركت

تلكداشرتالئرمىوخرحيولصلهفتعلقدلوهفأدلىواردهموأرلهـلوايقونالاس

قصربوسفودحل،بحىثصممرلعريزالرعةوحهعلىرلاعوهحبرالهالحماعة

ولذاواتحادهفينيةهاكوكات،واخرامشكر!!العريز

لالاصطماءاللهوكرمهالوةوجاءتهأثدهولبنيومصشبالحزيرقصروفي

)2(!انمخ!لحريوكدبلتوبمنماخكطآتجاهأكذةننغونقا)تعالىقالللوحي

لهبرشبتاأرادادااللهف!ننجر،لإرادةبخصعلامحكفاإلهبانديرأدلكوكالى

لاالاسأكرولبهىآمرهغنئغابصؤاللة)الالعلىيحطرلاماحواللأامىلهوهيأ،أسابه

.)3(!ي!نمون

لمهعىوراودتهالحزيرلامرأةاشصحبروحلالهاصعانها!يلوسصالوةونحلت

واعتمك)يمالهوطهرلميهصدىوطهررلهلرهالىورأىالكاملةالعصمةاللهلحعصمه

يخفبحلاإتةفثوايأخىرقيإثةالفهفغاد)فاذاعليائهاليالأمانةوآنرالونقىلالحروه

.(لما!الطابفود

رأالفحثاءعلى!اصرارهاالحزيرلامرأةالمديةنوةبمؤاررةنخهاهاالقةللتولما

وإلأإفييدعوليبقاإنىآحثالتحنربئ!قاذ:اللهإلىاللامعليهيوسفبئ،لهاليهل

فوإتةيخدفنغةفصرفرئةلهقاشتجاب!انخاهلينقنوأكنإيخهنآ!كدف!عتيتمرف

.)5(!اننيغال!مغ

ووصوحطهارتهدلانلوطهورلراءتهرعمالعمجىبوس!لادحالالمؤامرةواكنملت

الىوالتمتالعزيز،قصر!يبدأهاالنيالدعوةميرةوواصلالصبوسفودخل

الفةآمخيرفمرفودأرناثأالهـبجبىماحىيا)..وحدهاللهإلىودعاهمسنلجاءحولهمن

15)1(يرلمص

21)3(يرلص

34-33يرص)5(

22)2(يولص

23يرلص)4(
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دإلئطادسلهااللةلأبناوآلاؤغ3أسممرماالماءالأذولهمىتقذودماب!انقنهارانوأحذ

)1(9ضيغلمودلاائال!أكرولك!انفئمالذي!دلكإنجاهإلآتفذواألآأمرلتهإلآانخكخ

التاتة:المرحلة

الحتياقةوتجلتعبر،لذيالمجحاصثرئمالمصثيشبنبمعيوس!قصى

نأصعدال!هالملكاشحلصهوجد،اللامعبهيوس!لراءةالحمغوعر!،كاملة

وي!يضحيرهابيهرييلعندأعافا!عرحمةنمرامصاديةلحطةرؤياهله-

العاميكولىفيالحد!،ونجرالقحط!هابعبمليرلعيعفهانم!صرعها،ررعها

إلآتئهلىلدروة3حمدفمادألاليرشعنرلىغودفالغ..ولركةحاءليعامعرالحاص

3!تخمودفتافيلأإلألفن3فذماباكفننجدادلغدلكنغدمىيانىتم!اتاكئودففافبلأ

.)2(!ايعمرودويهانلديغاتيهعاثمدللأثلعدسبأني

معحرةالا،معليهيولم!تلقاهألهيوحيهوإنماالبوراءمنالحروهدا

لوته

تعالى،اللهتولاهحتىرلوعهالياللهإلىالدعوةومارسممرحراث!يويصفونولى

مولىحا.حشىمحددولمتسخلممتطاولةحقاالمصريةالاحةعلىبولم!دعوةرطل!

..و!و!ه!رعودإلىاللامعليه

خاء!ليلقذ!فرعونا!مؤمىلادعلىقالعندماالممىهذاالقرآلىأكدولقد

رسولأنفدهيراللةيضننفئغقتكإذاختىلهحاغكمنجمانكلمحيلييئمفمالاتاتثلمىيول!

.)3(!فرنا!ئرثفؤم!اللةئملكدلك

*ءمجو

93-ابرعص()1

3،عالر)3(

)2(يرع!72،-94
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غكهبهتلإمشعيب

أطرا!م!مديىبكودالعر!سقومإلىأرللعرسيلياللامعل!نب

كل!اعطاه،والجرانلالعدلرأمرهم،الاقماديالعاديخهموعالج،الحجاريليمماالام

الديرالظالمينلعاتجةودكرهم،ليكلبهانادىاتيالنوجدعمبةإطارفيحقهحقدي

..بهبمالعهدلقر!لو!قوموحص،الفلالليسقو!

نففواؤلاإنهءجميهرةقيلكمنااللةاغذلياقوبمبافاليلتياأخافغفذي!وإدى):تعالىقال

إنمكاذأوفواقوبمويا!ئج!يوبمكدابعبكبئأحاثرإتجيبجرآزابهمإتيوانميرالىانمكاذ

دإلكغنجراللهبقت!ئفدينالأرعىفينفراولاآشاءفغائاستخواولالانقطوانميراد

.()1!لحمطكيكمأناوناتؤبخين-

تكونوافلا،والعوررق،رعدةمحيشةفيأيلحير"أراكم!)نيفولهومفى-

طاممينلحلاءاشحاء

احدصحيرييرآكالىولوالحلالالرلحأيلكم،حبراللهبفية9قرلهومفى-

ممصةعدالكيرالمالصلكميخرطاعتهعنداللهثوابأو،بالباطلالهاسأموال

الله-رسولاقال.قالذراليحديثسحالىال!رواهمالخبعرولةيؤكدومما

)2(ذر،أباياونيكوشيبوصالحهود،العربمن"أربعة:-وسلمعيهاللهصلى

قومه،محادلةعلىوصره،دعوتهلحكمةلظزاالألبياء؟خ!لأنهشبويلقب

كاد.قالعهما،اللهرصيعاسالنع!إسحقابنوروى،مهمالملألمكالرهوتحمله

.الأنجياء،خطب"ذاك:قالشيئاذكراذا-وسلمعلبهاللهصلى-اللهرسول

الشبحو(نه،الهلامعليهلوسىمحاصرأكالىاللامعليهشعئاأنسيقالوما-

:بمنكرسديديخرقولهو-إحداهماروحه3لابيماموسسقىالذيالكير

تمالى:فولهلحي؟لوطبقبرمعهدتريبرش!قبربمانعلىالمجدالفرآلىلبم-1

لوطقوئموفامالحقومآرهودقونمأولوحقومأعاتفاقليصكمأدلتقاقييحرقكملاقو!ريخا)

)3(!ليد.تكم

.اللامعلبهلإلرابممعاعرأكالىاللامعلبهلوطاأدالحلومرس

لو!وفصةصالحونصةهودوفصةلوحقصةعفشببتصةتعالىاللهذكر-2

جمغا.هؤلاءبمدارسلاللامعيهموساد(خرثم

86-؟8مرد()1

الر!سكاسرا!ديىراملونردعادففيةالوانعبطالقاطالاصيفاكالىرارالحدت)2(

98حود)3(
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قالطرلفانطنمواوننهبرغؤنإنىلآيخاتانللىنغدبمبننقاتتم)االأعرافسورةفي!فال

)1(!انفمحديرغاقةكادنج!

لالتكررالآباتارمنهلرعؤدإبىوفارودشرلىنعدبمب!نماننم).بول!لمررةفيوتال

---ء2()!ضحربرفرناائووكا

إيزايموفونم!وثفوذوعادئوجفؤئمنجئهبمكذتلقذبكذئوكوإد)الحجبسورهيروفال

!)3(ليهركانلكصأخدتم3لنكابرينفايختمولىوكذبمديىوأصخاث!ئو؟وفونم

سن!عشروهووأكملهماالأحلينأ-ئممديرليالبهيراليحمع!!ىقص-3

فكيف،اللامعيهلمولمىتعالىاللهإلىالكميرالتحهدادعوةع!شئاالقرآدايدكرولم

شادفياللامعبهمرلىمعلكلمولاالأنهاءخط!ضحاهرالكيرالشيحبكود

13والردالةالوحي

مايدرييكىلمالطويلةالمدةهدهبحدمصرإلىعائذالأهلهموسىحرحوعندما

.وقو!درعونإلىإلهيةدعوةيتحملادطيوشاتجوقعولى؟الرلالةو!االوة

وهمومهاالدعرةصبيذاسبرحرشباللهنيمعصصيجقأديحقللهل

اومنولياتها؟

إنجيافكؤالأفببمافاذناراالطوليخاتبنآلىلأفلهولارالأخلئولنىقفنئدنفا)تعالىقالي

انؤادناطثيبرلوديأتافافنتا!تمطلوننقنكغانلينجننجدوةأربحرتجفاآبكمنغتيناراآلت

رآمافنضاعماكأتقوآد!انغانميرربئاللةأناإقيموبميخاأنالثخرةبنانماركةالقعةنجيالأيمى

.!)4(الآيبنبن)ثلثتخ!ولاآقلئوبىيايغفولغفذبرأولنخالى3كائنهاتهز

قال!تجقودألابرعوننونم!الظابب!ىانقوبماتتأنعوبىرتلثنادىوإذ).لحانهوقال

بذغتبئونهم!فرولإنئفآرللياي!يطيقولاصدلييريمق!ئكذئونأدأخاثإقيرت

-.)5(!بفنودآلىفأحات

تفيره.!يكنيراسالإمامفالا-،

ليايمهعلىيصأنلأويتكإياهكانلوأدهدبلي!لكردهالمفويم!"نم

يصحلممولىتصةليلذكرهالتصريحمنالأحاديتبعصليجاءوما،ههناالقرآلى

بهتجصخبرولابحر،إلايدركلاهداادالصرا!:قولهجريراسعننقل3،إساده

.)6(دلك،ديالحجة

031ا!لأعرا(1)

13-91لتصصا(4)

)2(يرئى

العرا.(5)

.،ا-42)3(الحج

"(38هص3)حالعطمالقرآدصعير(6)
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غإبمأيوب

)إنابقرلهالجدالقرآدووصمهالصر،ليالملبهضربلياللامعيهأبو!

.()1لأأؤاثإتةانقذنجعمما!راوحذناة

وليمادداؤدذزته)وس.تحالىقال،يعقرببيمىالحيل)!راهبمللمىوأيوب

.)2(!انمخسنجريوكدبكوفارونسنومو،يوئ!رآيو!

بدوروعلبه،الفصةموردلألهاللامعلمهإبراهمعلىبحود"درقي،فيوالضمر

ئوخاأرشتا)ولقدتحالىفال،دريتهمنإلاالرا!لحديانعالىاللهأرسلوما،الحديث

.)3(6!وانبهاتانوةذفيئهفابيوخغناوإبراهبم

ولم،إسراثيلليم!كادألهوالصجحقالاسحقاسألىححراسالا!امولفل

أعلموالله،أمصأد5اسمألىإلاشيءدبما!ييمح

شص.لمدكان:قالالطريواذ

)4(ليمالىبحدكالى:قالخمةأبيال!وأد

عليه.يقمدإسلاميتحديدفبهايردلماللامعليهأيوبدعوةرمكان

.أنوالنلانةعلىللدهفياخلفواالمصارىادالهدياللهرحمةالئحولاق

دمقلئغبديإله-2.العر!إقبمديإله-ا

)،(أدويةيإنه-3

تمالجميةدي!علىالروملارصسةلهحيرشفائهلعدعاشأيوبأنكثيرالنودكر

.)6(الراهمدينبعدهعروا

يلي:يخمانوجرماتيما،الينخاجمواقفاللامعيهأيو!قصةوفي-

عليه3وصبرأيوباصا!الذيالضرمدىما:هوالمهموالاؤل

ي!أيو!نمرعدكرنعالىاللهألىيجد،المجالهذاليالمجدالقرآنلآيوالششع-

)1(ص.،،

62الحدبد)3(

(48اصا)حالدصنيعمرنحفبئ،الحقاطهار()5

22(4مىا)حدالهابةالدابة)6(

8،ملألحاا(2)

.2،(ص6)حالارلىتع)4(
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لةلالخا!الرآحمينآرخنموأتالمرفنيأفيرنةناذئإذؤآنجو!)لفال،الا"لاءسورة

.)1،لألنفالدبرليذكرىعدنافنرخمةقعفموفتفمأفنةضرليآتاهبىلهما!كفآ

بخص.وغذأ!.!الئطانمتنأتجبمرنةنادىإذأيوبعدلا!وإذكرةقإلصسورةولي

لأنا!الا"وبيزدكرىتارخفةقعهم،ئقفمأهتةنهوؤقا!ونراثتاليدئقنلقذالرحلكاركم!

.)2((تخثولانهلاعربصفايدكوخذ!

صالماءدلكصوعر،صراعهعص،بو!انحا!تعالىاللهأنييرالأول!الض

وصاع!صالصر،كن!وتحفقالاشحالةنمتالدعاءبمحرد،والتحعبالرتنمدالني

مه.يبماصع!لمحهالا.حرلهالله

صوالشرا!لالاعالاللامعليهلأيو!صادرإل!امرصيكسفالاليوالض

سيالاليود،بالثرابوباطهلالاكتالا،طاهرهيرأقدميما،تحتمىتخرحمانجةع!

معاثى

اللهصلى-اليع!،تاللهرصيهيريرةأليعنلدهالحاريصحبحولحي

فيبحثيفجعلذمبمنجرادرنجلعلهخرعريائايقحلأيوبايافال-وسلمعليه

ليغنىلاولكنرب،يابلى:قالترى؟عماأغكأكنألم(يوبيارولهفنادى،ثوله)3(

."بركتكعن

.رحقك،منيثغ"ولاروايةوفي

ادضلك"منيثغ"ومن.روايةودي

أدهإلاأيوبضرفيدقولأننطيعلاالصحيحةالثرعةالهحوصخلالومى

قدهونم،لهالاسمحالطةيمعماعيهنجربولم،مبولامعرعرحع!مرض

حىالصرعاتجةكاتحتىلهاللهفممماررصيدصعر،وولدهمالهلفقداشلي

والسلوكيات،الذممةوالأحلانجاتالممرةالأمراصصمرهولىالا"سهاءلأ!دلثا

وبعدهاالهوةقللالرعايةوتعالىسحانهالمولىتعهد!،ريمالةحملة!هم!المحر!ة

لا!!نهووعذا!أسصصالطالىمي،أنيأيو!لسادعلىالقرآنيواقحبر

يكم!ألنبدريآحد*مطلقا،ثراولى،لبيالكونيفال!ر،تعالىاللهمعالا"د!

48-83الأياء(1)

44-،اص(2)

حب!اياحديديهريخي.الحماعةالراء،لكررالرحليقطحر)3(
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يدحلأرإمابل،تعالىاللهإلىنفرزايصا!لأالروهذا،لالعةصارةور!الجر،

وإداللهعدب!فدهيقوزاحةنمهموإد).تعالىقوبهليكماالحديثعموم!يالثر

)1(!خديئايفقفوديكاذودلاانقوبممؤلاءقفالاللهعدتجنكلقلعدكمنهذهيقرئوالةتمبم

فيبضألييذأثرلدلييلارأتا!!عالوالدلكالحننعطتكماالماعللجدفيدكرأو

)2(!رلتذارثفميهمأراذآنمالأرعد

حيرالصالحالحدلادعلىتحالىفالجا،أوكالى)ناالمحلوقإلييصا!أو

ركاةمهيخرارلهمايدلهماأددارد،).العلامقلوح!،!(عجاأد!داردت:المةحرق

أندمما!يملعاألىرلك)دارادفاليخروهوالحدارإفامةصتحدتولما،!رحماوأقرب

هو!واتذييقدي!ففوحلقني)انديتاليعليهاللهلجمابلاآع!إبراهمعدبوعدما

بييغعرآلىأطفغواندي!يخجبر3يميكاوالدييمبنلقومرفتل!دا!ويقينيخطيضي

)3(!الذيبىيومخطثئ

اللهالىوالغمرةوالإجاءوالإماتةرالفاءوالقاوالإطحاموالهدايةالحلقت

أمرصني:يفلدلملمسهاليالمرصونسى،تعالى

خىللصر!الضعت)4"بأخداللامعيهلأيو!الإلهةالرخصةعنتاءلوقد-

الفر!3كالىولماداالمصروب؟دمن.يحثلا

سوط!ائةامرأنهلصرد!حلصأيوداألىعلىنلتقيأقوالوللمفري!

عليها؟حلصلأحلهالذيابليواخلفوا-

النطانلأن.وقيل،الطعامالىالحاحةعدشرهاضعائرلاعتامرأتهلأد:لمل

.الثيطانأنهفعر!أيوبإلىبهدقدمتطبصورةفيلهاعرض

لحيدهتألهاودلك،المهماتبعصديحالفةألهاالأقرب"بل.الراريالإمامقال

الخدمةحةكانتولما،لرئ)داماثةليفرشهامرصهفيلححلفا!أبطأتالمهماتلحص

.)5(وعليهاأعيهشيهبأهونيميةاللهحللجرملاله

***

28-078ا.لرا()3الحىا(2)78الاء(1)

عودمانةتلعالاقيالخات!مىحملةلهوالمرادبالد،عبهرنصحمعماكلالمت)4(

.2(1هص26)حالكيراقمير()5
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السلامعليهماوهاروقموسى

الديرالرلل!نالحرمأرليوم!،إلرائلليم!لياللامعيهموسىليدلا

منمصرإليإسرانبللهوفدمودد،اللهلصرأناهمحتىوأودواكدلوا!اعلىصروا

علىأصحألىلعدأحمحبرأهلهالممدمالدياللامعبهبوس!جدلارم!!لطير

مصرخرائى

حرلنهميمار!مولىبالمصرييرالاحتلا!صبجدخاصموصعلحيإيمرافيلولأقام

بلبهس.نمالليكالىالوصعهداإلى.ويقال،الرعيوهيالأصية

بقل!أدفأرادالعرالي!م!الحداءموففاتحد!املكمصرحكمتولىقرونولعد

شيعاأقففاوخعلالأرمبىبيغلابرعونإن):بقولهالؤآنعهعرغربئامدأ!اعلىعددهم

)1(!انئفدب!منكادانةلاءفموبخيأنجاءفميذتحفهمطائمةيمعص

هوطفلأامرأتهولدتعمراديمىرحلهاككالىالهرحاءالحاصعةهدهوأثاء

العلقمحكمصدوفالهتصعألىاللهفألهمها،فرعرلىآلكد!ع!لحاكتموسى

وكالىعدها،مرلوطوهوا"،ليوالقهالصندرقفيوضعةتحالهمىعلهادخلث!دا

..النهرنافىعلىمزلها

نحالىفال.فرعود.لمرالىالاءفاخملهبرعةثألقتهترلطهألىدهلتيومودات

إيخكراذوةإثاتخريخيولاتخاييولا31فيفأنقهغيةحفتفإذاأرعي!أ!ئولى؟تمإتىوأويخا!

.)2(!اثفرلنينمنرحابمئوة

موسى؟أخيبهارونذلكملبفعللملماذا

نأالمصريولىخثيالاءواشحياءالدكورلقنلأمرهمصرلرعودأصدرعدما

بطقبألىالقرار!عدل!مصرليانقةالأعمالنجولولىالديررهمالعراييرعدديملص

ليموصوكالى،والأجلالصفحعامفيهارولىكالىأدلحصاد!آحر،عافاويؤحلعافا

..واقمذاقطبيقعام

بذلكعليه(شار!ألىلعدالرصتيلالطملمصر!رعولىيخفطبأدالأحداثوتضي

.)3(!وتذاتخذةأوبقفآأنعىتضئوة،):-القرآدحكىكما-وقالتاصأته

)1(القصص4

91)3(القصص
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لعكالتالتيأخهتأتيخىالمراضعصالامتاعالرضغالطملاللهيلهمثم

إرماعهتولىالحممةأمهإلىوترلندهمالثر!يميرته

اللهرعابةلمملالمؤاد،دكى،الملموامعالقوةوا!رلرعودفصر!يموسىوبت

واللطالىالملكأبههمدلهيجطوما،له

عرالي،وألهحففااتوليرالقصر،علىدجلألهمالا3عيهموسىبىولى

تحمهم.القيالأمورفيفرعودلدىللإسرانجي!شمغاثكان

لأولى:االهجرةأساب

حركةفبهتفلوفت!يأيالمديةأهلم!ععلةحبرعلىموسىحرحيومذا!

!مهدايارعالىرحلينفوجدوالحساءالمعر!لين!اأوالهارمض!ملالومةالجاة

اللامعليهه:لوسالإلسرائيليفاسعاتقطيأيعدوهمىوهذا،إسرانجليأيشحنه

لادبمودهـوهوالزا!!واراهأحدلهيعلمولى،المصريلماتأحلألصادتالصريمما!وكز

انعفورهوإنهلةلغمربى!اغمرلفبمطلفثإنجيرت)قالصارعلدعاءاللهإلىفوحهالدمأشد

)1،!الرجئم

القل:أمرمنكانماذا

الالياليومودي.للقيلحصفاكادالديالحبرانيدلكإلالالقيلأحديحلملم

معيكاحرالأمرسرانيفإدا،أمرهبكصأنيحافوهوالمديةإلىموسىخرح

يخرأي.لغوي!ئ!!)3(إتك!امولىلهمقالمحثاموسىعلىفادىآحرمصري

!مالقطيويمعالاشتماكيمصأدموسىبحاولولماالمثجار،3داماك!،الر

الملأعلىلحأعلى،والمطىلالصر!يريده!وسىأنالإسرايخليهداظبىالإلمراثييإهانة

دأتريدوقاالآزعبىبيخاراتكولىآلى)يآتديذإدلالأمبىلفاتتتكماتضئيأ!أتبريد)الأصتمة

.)3(!انضفيجينستكولى

لرعةالأمرورفع،المصريأوالقطيقاتلهو!وسىالىالمديةفيالحرثاععدئذ

اللابمعليهلموسىهيأتحالىاللهولكى(لحقالهموسىطلص!ي!حثممر،فرعودإلى

قاليعىانمديةأقمناقنرخلوحاء!.لهيقولطريقأقر!منمرغاإليهاتىنريفارحلأ

)4(!اتجاعجيرفيتكإتيفاخرئجيقئوكيكيانمرونائفلأإنئولنيا

61االقصص()1

911االقصص)3(

18)2(القصص

12الفصص(لحا
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:الهجرةتمتكيف

خائفاوحدهمعرصحرجوقو!هفرعودعليهتمالأكلاالرحلذلكأحرهكدما

حولالواقعةالأرصوهيتديرتلقاءقوجهأحدبهيلحقأدقبلعحلوعلى،ترف

!لطبروحنو!الححاروشهمال،النمالةلهالةعدم!،العقةحيح

صلاوعيرشاقموقصليوكاد،الرعاةلردهنروحوماءهاوردمديروصلفلما

تدردانالنرعدموصوحدهماالتيرالمرأتينقصةالقرآلىقصوقدماوىولاراد

فحثحدثماعبهففاالبهبرافيأبيهماالىالمت!تالىرحعتولالهما،لقى

القاتيناهاتبرإحدىاللامعيهمولىتزوجبادالقابلةوانهت..طبهفيإحداهما

أهلهلزيارةصرإلىالعودةلياشأدلهثمعنرأأوسواتنماليأيهاعدرمكت

..قومهعلىوالاطمالى

وألا!طرىالمفذلبىلالأادإتك!لالريالةالإليمالرحيتلقىالعودةرحلةوخلإل

آيخةانعةإد!بدكريالقلاةوأتجملاعذبيأناإلأإلةلااللةاناإني!يوحنلمالالمعاخرنك

(1)!تعنبفالمبىكلئجرئأخفهاأكاذ

ليقرمهالىفحملها،لهالإلهيةالرلالةماتحةالأولىموسىهجرةكاتوبهدا

لرعولى:معالمواجهة

معهبرسلألىرلهاشاددوفدلالرلمالةمكلصرهومصرإلىاللامعلبهموسىعاد

عاشهالديالرمنعامللحكمموصلألىمهلاناأفصحولكوله(ررهيخدهارودأحاه

مصر)2(صيحرحلىلألهنهلعةاسلىهارولىلصاالمصرب!لعةلعضنيمديرثي

فاليللإفعارمولاربلثإتا)هيفرعودإلىرهارونموسىبلغهااليالقفةوكات

نأإياأوحيثذإنا!انفدئاتعمبىغنىواللائمرتكينبآيةبخاكتذتفذلفغؤلاإسرائللي

1)3(!وتوكئكذبئصغنىانفذا!

!متولثؤيذا!استلثأننم).تانلأصسالىدالتمتلفرعودالمماحأةكاتها

.(4!)انكالبري!بررآتلعكالتيلغتكوفعنت!ديرغفرك

12-15-)1(طه

لرةتالتلوهـهارودقكودالرصالةليلهشربكاوجحلهاخاهـمارود!اموصدعوةاللهاشحاس)2(

متلةدوةرليتمردى

.91-018الواء(لما0(8-47طه)3(
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رتىليفو!حضكغلمامكغلمررت!الضانجيربروألاإدألغتهاتال!موبىعيهفرد

)1(!انفرسليربروخفنىخكفا

.)2(!)ضرائلييغدثأنغفيئتئفالغمة)وتنك:قائلأمحهتلطفثم

اسرافيليتمكنألىهي(دكرهاايأدلعمةأكر!لى،عليئنعملككاتإدا،يعني

العالمينر!اللهعادةس

دص)قالالحدبدةوالمحود،الإلههداحمعةجمىموصسبمر!رعردلأحد

قالج!الأربئانقرودلاذقماقال!مدئتغخنقةثيءكلأغطىانديرئافاذ!فولىيازئكنا

سلأيفانكموشنكنفذاالأزضنكخنجغلاثذي!يخىرلارتجييخمللأيخابليرقيعدجمنئفا

لأؤبىلآياتدلكنجيإنأتغافكغرارعؤاكئوا!تىئاتقيآزواخالهفأخرخاناءاثضاءينوألرذ

)3(!ائفى

والاق،حيةالحصاالقلالاوهيالكرىمعجزاتهاللامعلبهموسىاسعرضثم

يأ؟الريةيومهو!وعذامعه!اتحدلاحر،موسىألىلرعولىفطى،يدهمنالمهرالور

.معلوميوملجقاتالاسوحمع،الحرةفرعوداوجمعالعيد،يوم

الىتحققواعدماوهارود،مرلىبر!مؤمينفرعرلىسحرةالفلصبأنالوقفواتهى

معم.طربقإليويهديالحقموصصبهحاءما

اسرائل،ليعلىطغيائاواردادمولمىلرلسالةالاكرا!فرعونرلضذلككلبعد

الدلافيالحدا!ألوالىصبهمسيقعماوقرمهلمرعولىيحلنأنموسىرسولهاللهفأمر

والصمادع،القملمضاححهموأقصالحراد،ررعهموبهل،المصحالىلدهمهم.والحال

الحدا!سلولىلهمحلكلمافكالوا،لهاللهعاتجهممماذلكوعيرالرعا!،وأصابهم

علىيرتدواثم،)سراثلليممهبرصلراحىلهممالبكشصربهبدعوألىموسى!ألوا

كادلين.أدلارهم

ؤالفقادعؤاثقملواثجر%دالطوقانكيهغ)تآزشناخلبترلالموففذلكالقرآدويصف

اذئجنئوسىيخافائواالرتجرغنهئموقغؤلقا!ئجرييرتؤئاركائواشفقلاتنجاسكرواآيخاترالذنم

عهمك!افنثا!إيعرأفيليففكوئرسفىنلثئؤن!الرخزعاكثصننعذكنهذلفارتلث

(4)!بخكؤدفنمإداناب!وة!غأط!إلنالزنجر

12-2اءالص(1)

45-94طه)3(

22!الواء(2)

-133135الأعرا!(4)
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افانجة:الهجرة

كريمةإلهةحراسةليقوصهمعلالهجرةلمرسىالإلهيالأمرجاءتفدمماكللعد

د!دا،ممهرمنصصبلكهيخهطريقوضر!،البحردلقوهيكبرىصحرةعلىفانمة

تحالى:قالا.وعدؤا.ليأاتعبرهبمالديىعلىيطقالأولى!مبرتهإلىالحرعادعروا

خات.ستركوانجنم!معرقونخدإئهغرفوأاتخرواترك!قغرلىإتكمنجلألعاديلالر!

فنا!آحر-شفاقورآورتافاكذلك!فابهه!فهازلغمةنجانوا!كريرؤضابمورروج!وغيولى

(1)!ئطربركالوا!طوالآرصالماغعبضل!

و(مدهمإلرافيلوأقامحث!ياءإلىممرسالنايخةهحرتهموصهاحروهكذا

المجل،وعدواوتمردواتواذلكبحدألهمالاالطاتمنوررقهم،واللوىلالمنالله

..الأرصفيينبهودوجعلهم،المقدسةالأرصعليهماللهفحرم

تال،القامةيومالىالعذا!سرءبومهمأناللهفتوعد!لهدكرواماولوا

.!العدابلوءيو!مسالقامةيومالىعليميقنرلكناددوإد)انحالى

صسىوفاة

حلالهجلربمنطلبالموتحاءهعدمااللامع!موصأدالصحيحليونت

المقدصةالأرصدحرلمىتمكنلمموسىلأدبححر،رمةالمقدسةالأرضمنيديهأن

ربهسسىدألمقاومقمعناسرافينجيرتخادلعليها،الجاهـلنلحلة)سرائيلليمع

ليوللموت،حكمهياخداليءقاربسالأنيموتجتيدكنمنهاقريئايموتأد

ورحمةونرلةنرابالمقدسةالأرض

عبهماموصإلىالموتطك(رسل.قالهريرةأليعنالحاريصحيحوثي

.قال،الموتيريدلاعبدالىارملنىففالربهإلىفرحع،صكهجاءهفلماااللام

قالسةشحرةلكليدهلهعطتمالكلفلهنور،متنعلىيدهيصمعلهفقلإلهارحع

دالآن.قال،الموتنم.قالأماذاثم،ربأي

اللهعلى-اللهرسولقال.قاللحجرربةالفدسةالأرعىمنيدبأناللهلال

.الأحمر")1(الكبعندالطريقجانبإلىتجرهلأريخكمثمكت"فلو-وسلمعيه

خلوته،ع!واتحمشر،صورةعلىجاءهلأنهعيةلقاأياتتكموسىصكوانما

شرأ،لهيريدرحلأصسىلطه

المخحالرمل-عطمبوردالكت)2(92-32دخالدا(1)
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دحلتابيالخصيةحقبفةإلىنجهالعينسيمنانيةمرةمولىالىاتقكعادنلما

الملائكةشخمةليبؤنرلمصسىيدعلىلهحدت!اوألىثرا،ولىتتكوألهعب

إلرا!علىالملانكةدحل!فدكثبرأالألاءحتكررالآدبةلالصورةاتتكوتثكل

الطعاملهمقدمولدلكحمقهميعر!ولممكرمينصفا

درغالهمصالىولدلكحقعمهملعر!ولمحاناشانالوطعلىالملانكهودحل

لهم.القوماعضا!منعليهموخي

حددهالديلأجلهمات!انماتأجرولاتفد؟!بيكنلماللامعيهموسىرموت

حلللهأريهومعلومالمحفر!اللوحفيمحجلالمراحعةصحدتوما،لهتحالىالله

..جلاله

**!لا
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عتهيتنبمداود

القرآرودكر،المقدسيتأرصليإسرانلليحكم،طكلياللامعبهداود

له.اللهمحهاالنيرمواههحكمهمؤهلات

المعاركفيمواههأولىرطهرت،والفوةوالحكمةالملماللامعيهلداوداجمعلفد

لعد!)!راثلليعلىملكااللهبفهالديطالوتاللكقادةتحتحاصهااليالحرلبة

تعالىاللهقال3،العاالعدرعلىويخمراللدود،الححميقليألىداودراستطاع

(1)!لاءشاؤعتمةوانحكمةانفتلثاللةواتاةحائوتداؤدوتلاللهلإدننهرئوفم)

له،للحكلوالحبر،لدانهالحقمعرفةوهي،والعملالفولفيالإمالةهيوالحكمة

نأبدلادلكلنحققولكي،الأحداثلمواتعالمطةوهينصابها،فيالأموروععوهي

المنحماللهشكرصبدلاأحرىبعارةأرومهحهوديةللهالولاءمىاللوكنغ

المتعصل.

عاديتج!وتيلآذداؤودثثهرا!اغفئوانعالىفالكلها،المعاليلهذهداودحطيوتد

.)2(!الثكور

عادهتجىيخبرغنىدفباالديلتهانخنذؤقالاعنناولنمادداؤدانارنقذ).بحانهوقال

.)3(!انفؤسير

العملوآنرملكهمالمنيأكلأدرفصنقنا،تقاررغاكادالملكاليداودان

صاعةوصاكهاالدررعلعملإلقيلةلراعهأرقاتوشعلورلدهـ،لمسه!هبقوت،الحاص

!)4(تاكرونألنم!لنالكغقنيخمكمئكمئوسصغةوغتفاة).تعالىفال،لانقة

منتحفطهالمقاتليلها،الدروعهياليالحر!لاسهيالبوسوصمة

.عدوهللاحالإصالة

بناإتجيمالخاواغنئواالردنجيوفذزلالعاتاغفلأد!انخديذنةوأتا)تحالىوقال

.)5(!لمرلغمنود

152النرة(1)

51.انكل)3(

11-01.با)5(

131)2(لا

لألاها(4)
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هوالردديوالمقدير،المقاتللددتتراليالالغةالدروعميوالالغات

..ردقخاالصحةإحكام

وسحر،تاليحه!يلهيردمالديالديالصوت!مهحهداودعلىتحالىاللهوامق

الطامراتجحهداصوتترددوالطرالحبالمحه

.)1(!فاجمبينوكاوالطيزيخنانجاذداؤزفع)وسخر،.تعالىقال

تهكلمخورةرالظير!والإتراقلانعنبئيخخقمعةانجالسخرتاإتا).شألهحلوقال

.(2)!آؤافي

عملهفياللامعيهداودأحاه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولامدحرقد-

عملمنيأكلأنمنيخراقططعافاأحدأكل"ما-المحيحفيكما-لحقال،رعبادنه

."بدهمملمنبأكلكاناللامعليهداوداللهنبىطنيده،

عمروساللهلصدقال-وسلمعل!اللهصلى-اللهرسولأنالخاريصجحومي

صاماللهالىالصياموأحب،اللامعيهداودعلاةاللهإلىالصلاةدأحب.الماصابن

.بوفا،وبفطربوفاوبصوم،سدلهوبنامثئهوبفومالبلنصفيخامكانداود،

لنمىلالرفقالأخذاجلمنأحبالطريقةهدهصارتدامماالاريفتحديوجاء

نملوا"خىيمللاالله"إن:-وسلمعليهاللهصلى-فالرقد،الآمةنهايخىالي

بريحالقامبعدالوملأنأرلقذلككاددانما،إحالهويواليمضلهيديمأديحصوالله

الصلحةصوفي،الصاحإلىالههربخلا!،الجموذبولالهرضررولذه!،الدن

صلأ!الرياء،عدمالىأقر!واط،و)قالثا!الهاروأدكارالصحصلاةاشقالأيعخا

الاضيعملهيحعيألىالىأقى!فهو،القوى!ليماللودظاهرأصحالأحيرالدسنام

.1)3(يراه!نعلى

حدلاشدهليأحمدالإمامو!اقي،فحاةماتاللامع!داودالىالعلماءوذكر

.قال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولألىهربرةأليعنثفاتورحالهقويجدإلاده

أهلهعلىبدخلفلمالألواب،أكلقخرجإذافكان،شدبدةعيرةفيهاللامعليهداودكان9

97الألا.(1)

.(16ص3)حححرلابىالاريتح)3(
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فإداالدارإلىتطلعامرأنهفأقلتالدار،وكلصيوم،زاتفحرج:قاليرحع،حتىأحد

والله،مغلقةوالدارالرحلمدادخلأينمن.اليتفيلمنفقالتالدار،وشطقاثمرحل

؟قال؟أنتشداود.لهلقالالدار،وسطفيقاثمالرجلفإذاداودفجاءبداود،لنضضحن

،الموتملك-إذنواللهأتداودففال،الحجابمنأمعو!؟الملوكأهابلاالذيأنا

عليهطلعتئأنه،منوفرغوكفنكلفلما،روحهقضتحتىمك!ئم،اللهبامرمرجا

،الأرضعيهأظلمتحتىالطبرفأظلنهداود،علىأظليللطبر.سلبمانفقالالثمى،

عبهاللهصلى-اللهرلولفطعقهربرةأ!رقال.،بخاخااقضيللطير.سبمانففال

المصرجة)1(عيهوعلت،لدهاللهرسولوقمصالطر،محلاكبصبريا-رسلم

ع!ء*

ممرحيراحدما،الأححةالطوالالصقررالصرجة()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميلاةلعقيداجلالرسلوالةالرسا184

غ!مسليمان

رملكاكرنجا،ولباصالحا،عذاسيمانوومه،دربتهفياللامعيهداوداللهحمط

.()1!آؤاثإنةانقذنفملئمادلداؤد!ووقاظلىقالعادلأ،

ديازابورثولىلاالأنجاءلألىما،يرتولم،اخوتهدونوالملكالنوةسليمالىوورث

إحوتهباقيدودبالمالسليمادليحصداودبكىولم،عدقة!هونركوهوطدرهفا،ولأ

ناتلىءكلسوأوتاالطبزمطقعتفااتالرابهاياوقالدازدصثما!رورثظ.تعالىقال

.)2(لأانببرانففلفىفدا

!رخرتحاد.قاللخر،بح!معلىنجاوفادالمقدسلتلحيسبمالىرعاش

.)3(!يوزغونففغوالطيزوالإلبىائج!صخودةلئماد

فالة)يففئود:!قالرالخعمر،الاءعلاتليالحىلهفخر،ليمالىاللهومكى

(،)!زابتؤقذوليابكاثحورحفالىرنمايلنحاليببىغفي

لاء)والاطيرى:نعالىقال،المائيةالنروةاكنسافكيسليمادرسخرهم

)5(!رعؤامب

قال.الثمارو(يعتالألهار،وجرت،وكلاهحص!سيمانعهدفيالأرضوعم

.)6(!آمابجتر!ءبأنره!حريالبر!حلأفخرنا!.نعالى

طكةإلىحطاتجاالهدهدحقللعدما،اليسالىاللامعيهسيمانسلطالىوامد-

يعىطايخةملكسيمانأدالملكةوطت،وحدهاللهرعبادةالاسلامالىيخهيدعوهالبا

ميمادإلىحاملهاحاءفلما،ملكإلىملكةلهديةاليهفعنت،المالويلههاللطةالى

قومهمإلىإلذازاوحطهم،الأخلاقليدرسثاولقهمقاطغا،ر!ضخارفضها

تفرخود!يفدئتكنمآتمنلاتاكمفماجراللةآتابينفالمالأتمذوننقاذلئمادجاءقنقاك!

.)7(!صانجرونوفنمآدتةتجقاوئخرنجفمبفانفمقللأبجودفنات!مإنيفغارجغ

3)1(ص

013)4(با

.37-36الل)7(

)2(النل

)5(ص

16

37

17)3(المل

36
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الجىشوماريهحكمهصل!طمادوحمعبخا؟حزلاالميالولدوعاد

صنندمألهاأبق!لأله،البىصساملكةعرضإحصاردكرةعيهموعرص،رالإلى

لدبهونفاد،رلافهليطوتاث،للاطهليوترلعلبه

جمفريثشفالبمفنمبرياتوليأدتللغرننهاياتجيأيكنمانفلأأئهايخا)قاذ.شالىقال

آيكأناانكأبفيبمنغعذهالديتاذ!أنجيننقرقيكيةرإتجيققالجثضتقومأ!قللهآيدتأناانجي

يتكروصكفرأنمأينكرأيئونىرنيلفلمنفداقالكذةفقرآرآ،فنفافئفلثإلبلثيرتذآدفلله

)1(!كريمكبئلىتجيلإنكقروصبفهيعتكرق!نما

مملكةعلىوأقرهاساملكةتزوحسليالىالىوعيرهالثحليعنكراسودكر

.أيامثلاثةكدمافيميمصةشهركلفييزورهاوكاد؟إلهوردما،ايمى

كللكروحهاللتجروجهالىديمالىالىالحلمأهلدحضعنالمحقالنوروى

.)2(اعلمواللهوأظهرأشهروالأول،اليمىملكعلىواقرها،محدالى

علىلترفيالقبنجاءهخىأوائاتوائا،اللهلأنعمشاكرمالعبنقرير!يمادوعاش

خىعصاهعلىنكىوهورمةقرةومكتوالج!،الإصصأحدبهيململمكرسبه

الروابات.بعصليقلكمامةمدىعلىالأرصتةاكلتها

خرفنقامةتةتاكلالأزفيدانةإلأمؤنهغنئديغفااننؤتغنهقما)دنئاتمالىقال

.)3(!انفهينان!ذا!بيئبنانااننبيغلفونكائوانرأدانجىنت

صكأ*

4-38المل(1)

(2لمص2)حرالهابالدابة()2

411با)3(
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يونسغوربم

ويجىركرياوقل،اللامعلبهماوللييالىداودلعد)سرانيللني!نمنىسيولى

اللامعليهما

نربديالعاشرةالورةوهي،الكر،نماليهدااسمتحملقرآنبةسورةوحاهت

والصادات،والا"لحامالساءهيأحرىلمورثلاتدياسمهوورد،السربصالصحص

ميالحوتوصا!الأنجاء،سورةفيالنودادوهمابوعمينالعظمالقرآد!يووصف

القلم.سورة

عبهيوصدكرمإنالعلقسورةعقبلرو،النايةالسورةهيالقلملسورةأداوبما

جاءخى،مكيةلبمرعدةفيعهالحديتوتكرر،المكيالعهدفيمكرابدآقداللام

ئوجإنىأؤخياكماإيلثأويخاإئا!تعالىاللهقولويهاالاء،سورةولرلتالمدليالحهد

ويوضوآئوبوجمينىطلألتواويعقو!لىاشحقإسنقابملؤإلرإهمإنىوأويخانغد،بنرال!

(1)!زئوراداؤدوآياولئئمالىوفارود

ومرحلة،الحوتيتقمهألىقبل!رحلةممرحلتبر:اللامعيهبونىريمالةومرت

..الحوتبط!منحرحألىبحد

يوئ!قؤمإلأإيما!افنفففاآفنتقرنجةكالت!لنؤلانحالىقولهحاء:الأولىالمرحلةوعن

.)2(حير!إنىؤئعافنمالذياانخياةيخيانجريغذابعفغكشفاآموانقا

بالحراق.اتوصلأرصسلوىهيالقريةهدهأنالمفسرونوذكر

للحذابواشحقاقكعربحدآمتقريةوحدتماأي؟الافه"ما"بمعنى!لولادو

..بولىفومقربةإلاإبمالهاثفحها

الفرىسواحدةقريةوحدتألاأي،والويحالتحصيصنمبالقيإقلآ"بمعىأو

،يوصقومإلاعليهاالحذا!حلولقل)يمانهافيوأحلصتتابت،اللهأهلكهاالني

إلىقومهيدعوالهلامعلبهيوسمكثلفد.وحدتماايالفيإلىالعىوبئول

إبمالهممن(ي!للما،الحقدعوهورفصوافكذبوهالإلهيالمنهحعلىرالاسقامةالتوحيد

يتأصلهمبحقابوترعدهم،تمالىللهغضانأظهرهمليرمنرحرجعليهمآسفاتركهم

عيهم.ويقضي

89برلى)2(
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187الإسلاميةالعقيدة!والرسلالرساللا

الوعداقر!لحلما،يلةأربعبنفومهأ!لاللامعبهبونىأدالتميركتوندكر

الىالظالموردوا،الضارعاتالدعواتوأكروا،الايمالىالىررجمعوا،الوبةآثرواالحق

إلىفيدهأساسهنجاهعبهوصعأنبحدالحجريقلعكالىحممالرجل)دقلخىأهلها،

مالكه.

المصلإلىصمامغاأدعتهمبعصتحددالصحابةلعصعىرواياتوسقت

قالوا.أدهمعاساس

رلا،اهلهاتمالاالعل،راجلمهاأعطمرأت،عظمصتددلولا)داللهم

أهله.نص!انجاتمعل

الاشخصالعذا!عهمومعالرعيدعفماللهك!واشغائواواشكالواآنوافلسا

إلوعدواقر!الد!لاحتأنبحدالأبمانيفعهبم!ف:تاؤلهنايردوقد-

حاءتهمرنو!بؤبودلارتلثكبنتغنهنمحفائذيرإد).تعالىاللهتالرقد،لهيموهاجر

.(1)!بغلآاا!انعداؤيرختئيةءآكل

وتذ)آلآنوتالالمإ.،عليهر(طقالىعثبماحينلرعولىإيمالىالقرآنرلصوتد

اتاليصننكيرأفىانآيخةخنفلثبمىتكودبذبلثنجلتفانجوم!انئفديىسونجتتلعمب

)2(!لغابئودآياتجا

الأمرتداركوالهمآمنوا،لايرصتو!علىلعديحللمالعذا!أد:والجواب

فصحبحالوقتمنفحةأمامهمفكانت،الحدا!لزولقيلتحالىاللهاليرتصرعرا

الله.إلىوالإنالة،اللوكوتيير،الحقدة

.لالرها.مقدماتهتتمولم،كلهاأجابهتو!رلمعليهمالحذابلحاتجحقاق

بسكيركلقلهاك،الغرقوادركه،العدا!عايرلأله)يمانهيمحهللم!رعولىأما

..تحفقهوقرب،الصذابتحقق

هذاحر!هلاتن)وئناض.تمالىنولهليالنأفيتسرصآخرناؤلبردوفد

الدياعدا!عفممعالأجرةاللحظاتهذهلييون!تومل!يمانلالديا،حاصالحين

؟رالآخرةالدياليالعقالينيكصألهأو،فقط

نعالىاللهلأنمثا،والآخرةالدباميبمعهمالإبمالىأرهولالقامأولىلداهوالدي

.الكمر.عدا!ال!ىالإيمالىنتوضى،الإبمالىلهمأنت

29-19يوص)2(79-69يولى(1)
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وقة،حادلعدابيحلقفالموقف،الحاللقتصىمراعاةالديابالجاةالتقدولعل

يوصديهاعا!اقيالفرةبهمراداحيرإلىلالمغالخروجاء،لكمهالعيرفناله

..بهحاءالديالورواتعواوآرروهلاصروهإليمعاد!لما،عهم

اننبةاالمرحلة

انفنكإلىأسقإذ)!بمانفرنليرنمىيوئس)زإن:تعالىقولهحاءالرحلةهدهوعن

بركالىائةدلؤلائ!فيمرفوانخوتدايخقمة!ائمذحمبنصفكادلمحاهم!انفتخود

فيشحرةعنبماوألاجمهسقئموفولانزاءلاةت!يخعوديومإلنلططبينلث!انئخير

(!)حير!الىلقحافغدآفوا!يبريذودأوأنمطمانةإلنوأدشناة!يقيم

ورك!،)يمالهمسن!لاقومهعلىصاح!للهمغاصاقومهمنيولىخرحلقد

عليقادرينالقرميعدولمعيها،الاصطرابلدأتحركتفلماحمولتها،أحدتسعة

ب!حراءالحمولةتحمبصم!لدلكى!لم،الاطىالىلهاالعودةأوبالفيةاليرمراصلة

الىعبرمىالحوتفالننمها!ديوألفيااللامعلبهبوسعلىالهملوفياقرعة

.عظنا.لهبهمأولحمالهباكل

الحوتظلمات!يمادىالإلهيالإذلىتلقىأدقلماجرألهيوسأدركوخد

."الظالمينمنكنتانيبحانكأنت،إلاإلهإلا.ربهلدعاءهانفارالليلوالبحر

تفرمكادفيالحرلثاطىعلىالحوتولمظه،صرهوكنف،دعاءهاللهلايتحا!

-.رضعليهلىالفرحكغةوهو

الأرلى؟سيرتهعادخىظلالههـنمأ،مهيأكلالفرعسشجرةعبهاللهوألت

.يزيدونأوألفمانةوكانوالالإيماد،قوبوتلفاهجديد،مناللهإلىالدعوةومارس

يريذون!آؤأنصمانة)نىوآرلتاة):تحالىلرلهمعوقمةوللممرين-

نها.هاجراليبون!قريةأهلهمليواآخرينلقرمإرسالألهالبعضفهمللقد

منحروجهبعدأرسلاللامع!يون!أنللقصةوالملائم،لبقالمناصبلكى

مسبرةوصححوا،خطاهبمأدركوالإلهبم،نهمفرالدينأنفهمتومهإلىالحوتلطن

إرسالألى!-شيذونآوأتصمائة)نى)وآرسناةتمالىقولهليكهالمعبر!الإرسال.جاتهم

مم!حفيالمدكررالإرسالمفهوملبانقرآليتحيرهوو)نما؟آخرينلقومولاحدفيا،

!يهيونىموتفتذ!ا!ا!اتصرةنيالآ!اتبدأت!انئرشبيننمنيولى)ؤإنالقصة

.8،1-؟93:فاتلصاا(1)
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تحالىدفوله،إلجمالمرصلتجيرالفصةلهايةليعادتنموالحر،الملكدياللام

حقهالذيالدكر،!يالمؤحرس!هرالمرسلبى"،المىنعالىلقولهنمبرهو،اوأريهلناه

المهمديالتفد!م

المدكررالممىلمىوهو،حير!إلىقآفواقفتافغ!ظلىقولهالمحىهداويؤكد

حير!إلئوتغافنمالذيخاانجاةبيانحزيعدا!عهنمكئفاآشوانما)يولىسورةفي

الحر.لحياللامعيهيوصوجودنرةهووالحين

قومهإلىنالاالإر!اللأيبريذودأؤآن!مانةإلى!وأرلتاةتحالىلقولهبرادأدوبمكى

.)1(الظلماتفيالفابةالخرلةتلكلعدأسمهم

اللهصلى-اللهرسرلصقرد!دالتطالبالوهلكلماأدهاليرةتوتحكي

الله-رسوللخرجطا!،أبيعمهجاةليمهتالتكىلمماالأذىص-و!لمعليه

تومه،منبهموالعة،ثقصمنالضرةينمىالطائصالى-وسلمعيهاللهصلى

وحل.عزاللهم!لهحاء!مامهيقلواأدورحاء

بهولصبحرديولهوعدهمصمهاء!لهأعروا،اللهرصلعلىشديدمبوفاركاد

..رليعةلىوشيةربيعةل!لقةحانطالىوألحاوهالاسعيهاخمعحى

والمى،فبه!جل!الفثجرطلإلى-رسلمعيهاللهصلى-اللهرلمول!عمد

صلى-اللهرسرلوضعنلما!،نط!نيطفاابهنذم؟عداسلهبفاللعلامماك

ماالكلامهذاإنوالله.عداسلقال،اكلثم،أاللهأبمقاليخهيده-رلملمعلبهالله

البلادأيأهلاومن:-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسولدقالابد،هدهأمليقوله

الله-رمولفقال،يوىأهلمنرجلوألا،نصرالي.قال؟"دينكوما؟عداسباأنت

وما:عداسلهففالنقابنيونر،الصالحالرجلقرية!ين:-وسلمعيهاللهملى

نجئاكانأخي،أذاك:-ولهـلمعليهاللهصلى-الهرسولفقالمتق؟بنيون!!ابدريك

ويديهراسهيقئل-وسلمعيهاللهصلى-اللهرسولعلىعداسما!في،وأنا

.5)2(00وقديه

والنهابةوالدابة1631(ص26ج،17صا17!للرارياليهراقعبرراحعالشفاعيلسلربد)1(

.23(اصا)خبخرلاس

نليالحيطرعد،الأياري3!ابراالقا،سصطنىالألاتدة/نحيق،فاملابىالوبةالبرة)2(

.55911تط941(صا)خ
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غ!ماليسع

تمالىفولهديالألعامصورةميالاسمهذاورد

()1!انغانمينعلىففناوكلأوئوطاؤيوئىوانجغوإينماجميل)

فيوكلائبهفلوداؤاثغإلفاعلواذكر)نعالىقولهفي"ص،لمورةفيوحاء

.)2(!الأيخالي

الممصلينالأحارمى!هومهمداالعيكولىدالأبءالإشارةليالآياتردياق

رمالهمعاليعلى

التاريخ(والميرففيودعوتهالكرثمالبيهذالحياةتفإتنجدولا

النأوتلميذهأوالاساللهنبيصاحصالعألىفيمحصراالأمريكونولكاد

قوماآلىالقرطيالإمامولقلبحلبكفيقومهديوخلمه؟الاسرفعلعدلىوأله،عمه

الحضر.هواليعأدأوالاسهرالعأدتومموا

.)3(.لهقيمةلاالشرهمهداأنلرىولحن

*!لا*

84ص(2)68ملأسماا(1)

قةلاسوالمحارتهـ4!2كبرلالىوالهابةالدابة3،هـا4صللعرطيالفرآدالحاعلأحكام)3(
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السلامعليهماويحيىزكريا

وكقل،ب!ولىعئا،الكرمنبلع،إسرافيليالباءصلياللامعليهركريا

.الرواياتاختلا!علىحالقاأوأخهاروحكالى،نهيلادهالعداللامعيهامر!3

المحيدالفرآنإبأشارالديالهردلكالأردد،نهرمنوقريئا،القدسفيوعا!ثى

تنيىنةثر!بهرنجضئبكماللةإنتاذلانخنودطازتفملفنتا).ففال،طالوتقصة!ي

.)1(!تفنمفيلأإلأنهقربوابدهغرفةاعرتمبىإلأفيقإتةيطغمةتنموسيتي

إنجكنوجهانغبأتاءمى)دللث:دمال،لمر،بمليكماقهركريافصةلحيالقرآن)يهواشار

!)2(يخمئود)ذلديغغتزط!ربميخكملآئثغآنلاسفغينفودإذنذيفمكتوط

ولمسهمهنجتفايهم،الأردلىلهرفيالأيهملإلقاهمر!مكمالةعلىاقترعوالقد

..كلرديمأحقفهوبخص

يتيانغطغؤمنإتجبرت)قال.رلهبدعاهوقفليهمىلقامللولدركريافلىونحرك

عانجراانرأقيوكانتورانجيساثفؤابيحقتلىاتي!تقأربئلذغانجلثأك!وقيتاالر؟لنوالثتل

)3(!رعآرل!واخغنةيغقو!آليبىويرتيرثي!وتانذللتبربيففب

نروة،ذايكندلم،عمةإليمالهانفالمىيخىاللامعبهركريابك!ولى

لاأنهالعامالحكمادثم،بدهعملمىياكل!ازاكانانهالبخاريصحيحفيحاءفقد

ما،نورثلاالأنبياءمعاشرإنحن:-وسلمعيهاللهصلى-لقرله،الأنياهمنيراث

مدفة"نركنا

و!قلحدهمنإسرانبلليرلوس،والملكالرةفيلبرنهالولدركرياطد!امما

اللهمهح

تجله(حديمولى،لبحصولرهالولدامحابفيركريادعاءتعالىاللهواشجاب

ئفذقايخىينبزكاللةآنانبخرأببييمليثانجثموفوانملاثكةقاذته):تعالىقال،3الابهذا

)4(!العئابجينتجنولاوخفوراؤنجدأاللهقيلكلنة

.تطهيراوطهرهابخرةوفحهصالجيىالحكمةاللهواعطى

44عمرادبر(2)

93عمرانبر(1)
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يدالفى-وسلمعيهاللهصلى-اليأروالمعراحالإلراءحدبثفيصحوفد

لهدرحاعليهما،اللهملواتركرياسوبجى3،مرالىعيىالحالةبابيافالةالماء

لالجر.لهودعوا

3مات(وقلهلركربالهابةليالرواياتراحتلمت

دمق3!ياوالقدسليقلهليجىلهايةمكارفياخلصكما

ولله..لحدهالرةمرات!يركريارعةتتحفقولمزكريا،جاةديبحىفنللقد

البالعة.الحكمة

فيوحالىأراددمقملوكبعص)د.معلايجىقل-فيالرواياتوتمددت

برأسهوحاءقلهصإله!فت،وروتجههولمهفيمأسرهايجىلحهاه!حارمهإحدى

عدها.ودمه

عليهادابى،لمهعنوراودتهحمالهلفرطغرامهلحيوقتالملكامرأةإنرقل

)1(ود!رأسهلهاوأحمرئتهمىالهفبعثت

القر%لىرسجل،فيهموالمصلحيرأنجانهمتتلعنهمشاعإلراثلليف!نكادماأيا

كالوايأتهغدبكاللهبعص.فيؤناءواواننكةالد-لةغيبئوفبرنت!:مقال؟عليهبمذلكالمجد

.)2(!يقذودزكائواعموالمادلكانختيبيراتججبرويقتئوناللهبآياتيخكفررن

متاصلةطجةالدماءرسمكالعدرأصححنىعدةمراتالفرآدليدلكوتكرر

اليهثودلي

ص!به!

.55(-47ص)!2يخرلابى.والنهايةالدايةراحع()1

16الؤة()2
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السلامعليهالمسيح

اللامعلهماإلراممسإحقولدص،)سرانلليألباءآحرهوعى

يخامانجرعليألدعهنعالىاللهقدرةلألىمرليم،الرعىفبقاللفط(مهإلىوب

المدعة،الالهبةالفدرةلطلافةنا!ذالرجممهاألىدولىأمهولدتهدفدالنر،طنرمه

فقد،العفيةللقمةوتمفا،تعالىاللهممننةمرهولةوالماتالأشابألىإلىوتفا

وهيامدرلىلأ!)لاتاوأوحد،اللامعبآدموهوأمولاأ!إنائابلااللهأوحد

إلاتخلفلمالمامةبومالىحاريةلةوصارتوأمهاتآباءمىالذريةوالرتحواء،

!أليرولدالدياللامعيهعىلي

اننيمانميئاسفة.شةلكلمةيركاللةانمرنجئمياانفلانكةقانتإد)ظلىاللهقال

تاتت!القابج!وبنوكفلأاننفدنجيانسويخكبئم!انمقرت!وب!والآحرةالذتافيرجهامريخم

!كنةيقرذفإنماافراقمىإدايثاخمايخئقاللةكدبكقالتريفنىولنمولذلييكونرتأتى

)1(!يخكون

يمرحربللأنالممردبالحععنوكرالأمبر،جربللارةهياللائكةولارة

الوصصمفامالمصدرإفامةلا!سالمبحعلىالكلمة!اطلاق،الملانكةرأدصلالوحي

)المبهقكلمأوالمهدليتكلملأله(فاعل)الممتكلمعىألىفالأصل؟للمالغة

عالىاأيعلمدلان.بقالكمايخكودا.اكىالألجةالكربةالكلمةأثرلأله(مفعول

الله.محلوقاي)2(!اللهحلق!مذا.تعالىتولهفيوكصا

اتكويةبكلمةتعالىاللهعىصادرالحميعأنمعاللهكلمةلألهيمحص!امما

تعالى:قولهني،اللهناتةبالهااللامعيهصابحناقةخمتكما،الثريصلا!من

)3(!قرثغذآبئياخذكغيوءتئؤفار،اللهأرعيىنجيتاكلفذروماآيخةنكغالفهتاتةفد،قؤبمريا)

للهكلهاالرقأرمع

وأناعمهأيالحلدممرحلكولهأوسياخهلكرةلالمشحاللامعبهعيىووصص

الله.ب!ذنفيرأالداءموصععلىيدهلمامراروالألرصا!مهبرئلكوله

في)واذكر.تحالىلفولهالثرقيالكادديلجىاللامعليهامريمحملتوقد
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)1(لأتريامكاناأفلهام!اتجدتإذمريمانيها!

وأأصالها،لحضالمحداعركلقد،الأقمىالمجدنهرقهوالرقيوالمكان

الماحاةمدهلها!حدنت،يهنتصدكاتالديالمحدم!ثحرحت،لهاألىلىء

الرلالةالمحةتلكلهاوحلت،الإلهيةالركةحذهعليهاووفعت،الروجة

الانيالاسعالوالعهوالرقيالمكادإلى:وفي

إفامتهامكادم!هارلةدهبتالفةقومهامنواشعرتوأنفلتمرديمححلتولا

الخلة.حدعإلىالمحاضجاءهاآلىإلىالمقدسليتلي

لهاوحرى،المقدسببتصأمالثمالبةلمدعلى!ليتليرصعت)نها.ربقال

تحالىالله(لىلقجعلهاماالعاداتوحوارقوالنيتالإلهياليهرلتممىالمكالىهذافي

وأمرحلل،،عيملمشقحلويهئهايؤيدها

تاناوكتفذاقلمتيبييخاقاذالتخنةحذعإلىانفخامى)فأنجاءفا.تعالىقال

عنيتتاتجطالخنةبجذعإنجلثزفري!سرياتخنتربلثخغلقذتخزبىألأتخهابنقادافا!

أكنمفف!موفابلرخمبىنذرتإتيففوبيآخذاانرمىترينق!قايخاوقرتيؤاشريىفكبي!خارطا

.)2(!إنااثنرم

الاسوتانلصدرها،علىرلبدهاتحملكحاكاتهمقومها؟معالمواحهةوقتوحاد

تاختلقذ!رفيبا)فائوا.القومعقولوتاهتالجمتيوتع!الاظتوالطلفصالحر

.)3(!تياأقككالتسوءليتاانرأآئوككادفاهارولىأختيا!فريا

شاكنهعلىوهي،موسىأحيهارولىللمنلأنهاهارود،أحتيا.لهاقلوانما

الأنياءلاسماءيسمودوالاسقومها،منصالحرجلالىلشةأو،والقوىالحبادةلي

31الطاهرةالةتلكعلىخرجتوكصاالكريمالأصللهداتكرت!بهف،والصالحين

اقيلأمهعىولبدانجعالهةوليردالموقفليحمالهدفييمونكلم

بالقلاةوأومابيكتناآيخنئاركاوخغبي!يخاوخغبيانيهابآتابغاللهنمذإبي)قاذ

أئوتويومؤلدلتيؤمعنىراللأئم!شقباخارأيجغنيولأبؤالذفيونرأ!جاذنتفاؤالكاة

.)،(!جاأنعتويوم

163)1(صث

.82-172مرثم()3

)2(س3

)4(مرث!

23-26

3-33
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أ!همعمصرإلىقدمصعرهفياللامعيهيمأدالإنجيةالرواياتلعضوتمد

طملكلبعفكالىالديالهودملكهرودسحكممدةالحاريولسفوروحهامر،بم

لحملتلييولد

قراليذاترلوةإنىوآونجاففاآبةرأنةمريمافىوحعنا)ا!كربمةالآفيالمريىلعضرحمل

مصرأرص!االردوهألى.على)1(ومعر!

الربىل!اأيلملىريدل!الرحم!عدقالالرواياتهدهيخراسالإماموساق

.القرىعرقتالرلىولولا،الفرىعلهاالرلىبكولىيلحيروالماءكلصر،إلا

دمق.ألهارومعير.فرارذات:عاساسعنعكرمةوفال

حولها.ومادحقعوطةالىرلوةإلىمحاهد.رقال

فلطير.أرصمنالرملةهيهريرةأدووقال

الما!المعيرقالعباساسصالحو!يرواهماالا"توالأقر!أنكئيراب!ذكرثم

الصحاكقالوكدا،لريا!غكرلكحعل)قد:نعالىاللهقالالديالهروهوالحاري

المفدس.يتهووصفرارداتربوةإلى.وفتادة

بعضهيمروالقرآلى،الأحرىالآيهثيالمذكورلأنهالأظهرهو-أعلموالله-لهذا

.")3(الآثار3الصجحةالأحادب3بهيفرماأولىوهذالمصثا،

القرآنفيعهامكوتالحارلوسفالمسيحميلادسدمرديمرواحومألةهدا

..!بهمادكرأيالحارلوس!يردفلم،الصحيحةوالسةالكرثم

الإصحاحفيقىالابذكرهافلم،الاحنينلدىكيرشكمحلالإنحبليةرالروابة

ومر!!المحاريوس!صعبفيمكالىولادنهلعدالميحأنالروايةهدهوتفيد،ابجلهمنافالي

اثمرقمنالمحوصوجاءةالميحعمرمىشتينمدةكاتالإقامةهدهوأد،لحمليتلي

الخموراءييرولىفظلواالهود،ملكليهرنالمتظرالولودمكانالىيوقهمنجفابتشمون

يومنذ،البهودحاكمهرودسالىالحرولقل،لهوسحدواالمسيحإلىوصلواحتى

أصهمعالميحلحرح،!يت!يالمرلوديرالأطفاللدبحوامرالكهةوحمعفاصطر!

هرودسحكممدةمصرالىوهربواوررحها

قانلأزادهالرحصعدالعلامةويعلق

05لىصرالمؤ(1)

246(ص3)حالمالفرآلىنعير)2(
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الصريحالكد!مى!صرإلىوأمهالمحوانصرافالرقسالمحوسىمحيءإلى

الر!انلأصحابولاالتلاثةالالاجلرواةسأحديوافقهولم)تى(اتمرحمبهالفردالدي

..للوقانعصطهمبقرالدبرالمؤرحيرمىأحدولا

الحاردهـيرسصالمفاسنماملعدإلهلوتاقولإلهوصممتهداعلمتم!دا

المتر3هذالمديقمحاليكرلم؟لحمليتلييقماولم،أررشيمإلىسالصبي3ومرث

ألسة)مى(

يظرواحتىليبنريعةبدنجولىولاالبهود،لملكتالحيىيكولوالمالمجوس)لىثم

المح.محيء

أورلنلموأهلهيرودسأنبقصيالأطمالبذلحهبرودسأمرمىحكاهماإلىنم

رحلأكادالذييممعالىع!عارتهوشاقدلكلوقايدكرولم،للميحأصدادأكالوا

لعر-لهيرودساللطةداركانتاليأورشيملحيالحرلهداحةافيوإجارصالخا،

)متى(اقرجمحكاهمابكدب

،هيرودسعلىجيموعيب،التخومتلكأهاليعلىعظيمطلمالحادثةهذهومل

دما3يكونكانواالذيروعرهماليهودلمنالمؤرحودليههاأورلنيمملكوهووقعتملو

وحرائمه.عوبهوتجمفحود،هرودس

زادهالرحسعدالعلامةيصيصثم

نلط!يوهيأورشلبهممرقربةمعيرةللدةلحملبتأنوهوعقل!ناهدهاك

المجىالىحاءواالمجوسألىيتهحققأنيمكنهكادوحهولأسهل،!طرتهوتحتهرودس

الأطفالهؤلاءقتلالىتكل!بلاذلكحمغعلىوبف،لأحلهأتراماودحلوا

المعمومبر

مهموتحققسرا،المجوسدعاانهبرودسعىحكانجه)تى(المرجمخراناتوص

دهللهرأيحدأيضئاألاآتنلكيأخروليوحدنموه؟متى.لهموفال،الصيامر

ولى،لحميتفيالذي!الصبيادحمغلقلأمرلالمحوسعادأإلهقولهمعهداياس

ي!المولودأدمنهمنحققأنهمع،نحومها"كل"وديفولهالبهاصمخىالقالةمذهتكمه

!-لب

هرودس،هلكانإلييهاوأتاطمصرالىلهذماألويهألىالحكايةممتصىإدثم

قطبافرلىيوسف،لىالمؤرخبنعمرمعبهالديالصريحالحقوهو،متئيكد!ولونا
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.)1(!،.يخرهاالىولامصرالىلايهودبةأرصمن

عنبقالوما،لالفامرةالمطريةفطفةثيمرشم،أثحرةبمىماألالعلمهاوس

وتواطأالصارىعقولفىتاصلتاقيالحرافةمىهوممرأرضميالمقدسةالعائلةمسار

..رجصةسادبةلمكاصسبلأرانحدوها،ديهمرؤساءعلبها

علىتفرمحاصةإلرائلليإلىرلالةوحمله،الرةاللهآناهرثدهالبحللعولما

اقصقاأحكاملعمى!يالا،اللامعيهمرصونريعةالعالمينر!للهالخالصالوجد

لوندالحادمصلحه

وحتكمغتكغخرما!لدىلفف!لكمولأحلاتؤراةب!يدك!ل!لفاونمذفا).تعالىاللهقال

(2)!قميئعراطاف!فاثح!وةورنكغرنجياللةإنءوآطيوداللةفائقوازبكغنجنبآية

كبر:ابىالإمامفال

منالصجحوهرالوراةشريعةلحصلحاللامعليهعى(لىعلىدلالةيه

لارعونكالوامادحضلهمأحللاكلالنناسهايحلم.قالمنالملماءوسالقولير،

اتذيلمص)رلالحل!نكم.أحرىآية!يقالكمادلكليالعطاءعنلهموكصحطا،يه

.)"(،أعلموالله)3(!ديهتخنفون

!)صداركلحاكضهانتهت،كخبرةبهودبةمكاندوسطرسالنهاللامعبهيمىوادى

إله.ورفعهايديهمب!مىوألقدهيهد!،مننحاهاللهرلكن؟وصلهلقلهحكم

تةوتبهىمئوةرتاخئلةوقااللهرسوذنريماننعىانفبئكناائاوفؤلهغ).تعالىتاد

اللهزتعةلل!يقاقبوةوفاالظياتاعإلأعنمبرلهلفمفانجةتكلميباختفواانديرؤإنلفغ

.)5(!خكبماعريرااللةركادإني

3-،ص

رادهـالرصعدللملامةوالحالقالخلرقبيرالعارق(

مهـ-7148791

36الرحر!)3(.51-5ععرالىآل(

365(صا)جالمالنرآلىنعبر(

.158-157الاء(

لةدلي-الخاربةابراط3(،)ص
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وسلمعليهاللهصلىمحمك

الوحيرالفطع-،وسلمعبهاللهصلى-محمدلبدلاوالرسالةالحبوةاللهخم

الأعلىالريخقإلىلاتقالهالإلهي

القرلنن،الهاشيالمطبعدبىاللهعداسهو-رسلمعليهاللهصلى-وحمد

عكليىعلىالريصات!يالإجماعالمؤرحولىيدكر؟الكراموميلالا"طهارسلالة

هكدا؟حذا

مرةسكلا!سقصيسما!عدس3هاسالمطلصعدبىاللهعدلنمحمد

مدركةسسخريمةبىكانةبرالصرلنمالكلنلهرسعالببنلؤيبركعىالن

..عدنارلنمعدب!فىاربنمصرسإلاس

عدنالابينوما،اللامعيهماإبراهمسإسماعلصلالةمنعدنادأدحلا!ولا

الالور.كدبقالعدلالىبلعإذاوجرهعاسابنوكان،فيخلفرإسماجل

عدلالى.لمدماإلىالصريعمالكالإماموكره

وراءماولاعدلالىوراءمايحرفأحذاوحدلاماقولهالزبرسعروةصويروى

لحرصاإلا)1،لححطاد

ومحمد،الأرديميمودبروعمرومحود،ساللهعدمهمسنللفقوموكاد

)3(اورلونكذ!.ذالوا)3(!اللةالأي!نففنملالغدفيبنواتدي!!تلوااذا،القرطيكحصالن

الله-رلمولأن-ملمصححننكما-الريفبالحديثلؤسألىولكمي

نجيمنواصطفى،إسماعيلإبراممولدمناصطفىاللهإن9قال-ويلمعيهاللهصلى

هائم،بيقريقمنواصطفىقريمنا،كنانةشيمنواصطفى،كنانةبنيإعماعيل

.،هاشمبنيمنواصطفاني

لةالملعام،المكرمةمكةفييخفا-رسلمعيهاللهصلى-محمدلسبدلاولدرتد

!مي،قلسالألاءيرعاهاكانكماالغميرعىالأميرالبدرحا!!يولأهـ،571

لهفقال،القمرعىوقدإلانبئااللهبثاما:واللامالصلاةعبهقالالحاريصجح

.)4("بالقراريطمكةلأملرعيتهاوأنا9:قال؟اللهرسرلياوأتأصحاله

إلىنحارة!يطابابيعمهحالجكر!نالهثيواللامالصلاةعليهدمص3

دأعبه!رضتحويلد،نجتخديحةالدةلهنامعتاتمأحرينالهمرحلةوفي،الام

الصيةالحرلرةأيحاءلياترت3،البىللادرصهدماطالمارتالعر!حدفحطلى(1)

(491ص2)حبخرلاسوالفايةالدالةراحع)3(!إلرابم)1(

البرةالحرانحلهالرىوالدلابرالدراممم!أحراء:اربطالض)4(
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أخلافه.وكرم،أمالةوعطم،حدفيصدقمنللحهالماالامإلىنحارةفيلهابحرح

كرأرلخاالهحارةورلحتالمالهداثىاللهلهارك

لهدانقردألىعلى-والصالر!داتوهي-خديحةالدةحرصتهاوص

افيفهيوحدتها،ليإلهوفكىنروتهاويصولىأموالهالهالجمطالأميرالرجل

عانذ.ل!وعتق،ررارةسهالةأبيزوجهالعدالأرملة

سةرعرينخمامعهاوعان!-،رسلمعليهاللهصلى-محمدشدلاوتروحها

الرلارقرعمأحرىامرأةعلهانجزوحولم،والاتاليرمهااللهوررقهأميا،ولسا

والكير.الأولحهوطلتلجما،

علىعرتلااصأةعلىعرثما)-الحححليكما-عاننةالدةتقول

دبحورجمادكرها،يكر-وسلمعيهاللهصلى-اليكادولكر،فطرأنجهاوما،حديحة

خديحة(صدانقلييفهانمالاة

الحاملي،المخمعوتاقماتلقانصعى-وسلمعليهاللهصلى-حمدسدناوتره

حراهلحارالحلوةواخارالصمبجدولملهوفيينارك!لم،كاطةعصمةاللهوعصمه

الكعةالىونظرا،والأرصالعمواتملكوتفيوتاملأوفكرأ،قومهلاطلاعرا،

..الورحلفمة!المرلة

يطعمسلكالى،الحاجاتودويللضحفاءالموالاةواجىبىلمهدهخلوتهميوهو

لتزود.يخهإلىعادرادهدرعوكلماالماكير،صجاءه

ينئ،الذاهـالىيمارصأيالثلاثةمكةوبينليهجلقمةديكهصحراءرغار

فيالأمبربحرللواففى،رلهرصالة-وسلمعيهاللهعلى-محمدنلفىالحارهداو!ي

اللهصلى-الحطمىبدوالأربحيرالحاديةالةسرمفادضهرصعثرالابعالوم

.)1(المغيلادص61سة%عطىيثهرمنالادسالموا!ق-وللمعبه

ورئكافرأ5علقبرالالادخلق!خلقاتديرتكلاسم)افرأ:تعالىاللهقولرنرل

.)2(!بغدنملغماالالادغثم!لانقنمغنما!لديل!الأكرنم

عيبمااللهصلى-اللهرسولشوقيررادحنىالمربداللقاءهدابعدالوحيوانفطع

فكبرورتلتتآطز!فنم!انئذئرآينهايخا).تعالىاللهقولولرلاللقاءتحددثبم،-وسلم

.)3((فاصبرولرتك!ن!رتفنرلا!فاهخروالرخر!قطهرريخانلت!

.)"(!آقرليناعثبرتلث)رأوور:تعالىاللهقولولرل،الوحيوتايع

الحلما.صالحففبرراىلي)1(

7-االدنر)3(
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صباحاهيافتهصالصما،صعدخىاللهرسوللقام

إيى.ثاجتمعوامحمد،قالوايهف؟الديهداصلقالوا.

المطدعدليبا،للالىيييافلاد،لفييا*د،شيبا:!قال

ممدقي؟آ،الحلهذالمحنحرححيلأألىأحرتكملوارأنكم.لقال،إلهلاخمحوا

كذئا.عليكجرداماقالوا

شديدعدابيديليىلكمنذيرف!لي.قال

لهذا؟الاحمقاأما،لكتاخلىابو!قال

رت،لبمألييدا!تتالورةهدهفرلت،لامثم

الحهادمراحلولدأ!الحالبر؟ر!للهرالقلىالوحهاللاآعلىالاصوتوافد

عمرسإنخىالابقير،فلو!!يالإيمادحرارةرحمتنصاتها،تتعالىالممي

الالالكمرلهحلتمحلىيمقىلابالحقبفكلوالدي.قال،أسلميومالحطا!

.الإيماد.يهأظهرت

اثارعدماالخةالىالملمينلحصفهاجرالعحور،علىالأسلايةالدعوةواقدمت

لاملكابهافإنالجنةالىخرجتم"لوبقولهدلكإلى-وسلمعليهاللهصلى-الرلمول

."صدقأرضوهيأحد،كدهيظلم

عسىدهحاءوالذيهذاإن.لهموقالالملمبرهؤلاها!منقبالالحا!نيوأحن

اسلا!هوأعلىواحدةشكاةمىلبخرح

وحاول،الدعوةنلغليحهذايالرلا-وللمعبهاللهصلى-اللهرلرلركان

..تجارتهموأسواقححهموموالمتححعاتهماماكنديالاسيلقى(لىالطرقلثى

،-وملمعليهاللهصلى-اللهرسولعمطابالوتوفيالعثةمنالماشراولمودي

الحرلىوألثم،والرسولالرلمالةعندفاغاهمامنومما؟الاسلامحاضةخديجةوالدة

.الحزنلحامالحامهدايميحتى-وسلمعليهاللهصلى-محمدييدنابقلب

دعونهيرضالطانصإلىذ!-و!حلمعبهاللهصلى-اللهلرسولمكةضاقتولما

خىبالحجارةيرضخولهوصبيالهم؟سمهاءممبهفاغروالصيرا،يجدأنعىاملهاعلى

.ضارعلدعاءاللهالىوتوحهمهموئا،مكروئامكةالىلرحعالريقاد،قدماهدبت

أرحمبا،الاسعلىوهواني،جيتيوقلة،قونيضعفأشكواليكاللهم9

عدوأمبفجهمنيبيدإلىنكلني،منالىرلي،وأنت،المستضعفينربأنت،الراحمين

أعوذيىاوسعهيعافيتكولكن،أباليفلاعليئغفبكيكنلمإنا؟أصيمليهه

بىيزلأنمنوالآخرةالدنباأمرعبهوصلح،الظلماتلهألنرنتالذيوحهكنجور

.!تجكلاإتوةولاحولولانرضىخىالفىلكلمخطك،عليئيحلأوفضبك،

لرهطصدلكعف-و!لمعبهاللهصلى-الرسولينقيألىتعالىاللهوناء
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القرآدعليموتلاالإللامعيهمالرل!ول!عرض،الحجلأداءمحةإلىفدمواالحررح

اليهوهداادوتدكروا-،وسلمعيهاللهصلى-الرسولصدقالرهطهؤلاء!أدرك

لاإن.ويقولونأهلهاتوعدردكالرابز!فيالبهودلألىالكتابأهليظرهالدى

-هـارمعادلصلمعهلقلكملعه،رمالهأطلقدالآد،معوت

الغرةلر!ولفرروا،الإسلامإلىبقواارالحررحيخلةصالرهطهؤلاءلحاول

لربإلىراحعينانمرفواثم،دأسلموا-وسلمعلباللهصلى-اللهلرلول

اللهصلى-الرسولفلمبهمرحلأ،عراناالألمارمىددمالمملالعامكالىللما

معهملهث،الأولىالعقةيحةوبايعره،مكةاطرافعلىالحقةعد-وسلمعيه

..الدبنفيوبفقههم،الإسلامويعلمهم،القرآنليقرنهمعمرسمصعص

وحادالعاممضىفلماالملمير،سرهطوفيهاإلاالألحاردورصدارتقملم

رحلأوسح!نلاثةوكانراالأنصار،منولدومعهمكةالىمصعصعادالححمولمم

عدىبنعمروتوأسماهاكعىلتلةهمارامرأتير

أيامأويطصلبلةصدالحفة-ريلمعبهاللهصلى-اللهرسولدهموالفى

مماويخعوه،اللهريمولنجصرواادعلىالنابةالمفةبيةاللهرسولولايعرا،الثربق

دعوته.!بلفيالاصاءويتحصلوافي!فييتقلوهوألىواولادهمناء!مهيخعولى

للمهدوبداية،تكرةثلاتالشمرالديالكيالحهدحاتمةالببعةتلكوكانت

نردالرحصكاتوقات،الإسلايةالدولةبهنأتشينعراشمرالذيالمدني

،العفدةوتؤمنالظلموتديعالحدران

،جهادهحقاللهليوحاهدالأمةونصح،الأمالةوادىالرسالةمحمدشدناوللغ

ويرعىالأمةيصردالديرالامام،إلهيوحىالدياليالملميرمجمغفيوكاد

لينيحكمالديوالقاضيالجود،هـتقدمالعاركيقود،للجقالأعلىوالقائدشونها،

جاتهم.ووقائع،ريهمأمورفيالهالاسيلحاالديوالمقي،ليمشجريماالاس

آخروكات،الفيىحاءهخىدلكعلى-ولملمعبهاللهصلى-اللهرسولوطل

الدلا:بمارقوهوكلمانه

..أبمالكمملكتوما،الصلاة-

ماحدأنجبانهمقوراتحذواوالنصارىالهوداللهلعن-

الأعلى.الريخقاللهم-

وحن،والصالحينوالهداء،،والصديقين،الننمىعيهماللهانعمالذين!-

)1(رلقاأولنك

الأععام.دار!وحعانمها،دلانلهاالمحمدبةالوةاكالاراحع()1
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سطورفيالمؤلف

المسيرأحمدسيدمحمد/دكتور

الا.رهرحامعة-الديرأصوللكيةرالملمةالحعدةألتد

لرع-اقربةكيةثبالإللامهوالدرالاتالعربةاللحةلقمرنسا3ماركا،ألخادأعمل

ام879-8391المورةصالديةالعريرعداللكحامحة

ام899-3991المكرمةبمكةالقرىأمحامعة-الدي!وأصولالدعوةكبهثيأ!تا:اأجر

الأر!افسورارةالإسلامةللنردالأعلىالحلىعضوبةفيشارك

لالرمالك.الإسلابةالدراساتحمحيةعضرلةثيشارك

المصرلهالملمهالحمعهعصرلهثىيئرك

الإملاميوالحالممصرليالإدسلامةوالصحصالمحلا!!يالمقالاتيبهص

والعالملممروالتمريولةالإدابالرامحثيلارك

معهدمنام649اهـ-384عامالإعداديةالهادةثيالحمهوربةطلا!علىالأولكالى

.الكومث!

وكات،ام969اهـ-938عامالأرهريةالالويةليالحمهوريةطلابعلىكرالادسكاد

سواتحصبوشدالالوبةالمرحلة

لكبةوالملمةالحقدة-مىالحاليةالهادة!يالر!مرتةمعترتقديرعلىحصل

ام739اهـ-393عاملالقامرةالدي!أعول

ام789اهـ-893عامالأرهرحامعةم!الأولىالشرفبمرتةالدكترراةعلىحصل

ملالفكريةوالمتماتالؤتمراتفيشارك

هـ814ر!!يبالأرهرالإسلا!ةالجوتلمجعحرالحاديالمؤتمر

هـ814شحادليعمالى!طةهـيالإسلامىالعفةلدوة

هـ،91الكرتدولةديرمضالىلهرأفقالي3الو

اهـ،االا!ولىحمادىلنهر22-34صلمدادفيالنحوليالدسلمواحهةالفريةالدوة

هـ"قل141الفحدةديلنهريرلغداد،ثيالمعفدالعراولماصرةالعاليالإسلاميالمزتمر

.العزوه

صالعصر"قصبةاالإدمالىعوالىتحتلالفاهرةلمعلامالعربيالمركزلظمهالدبماالقو!يالمؤتمر

اهـ.411صص182-
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المكرمةككةالاللاميالعالمرالطةيطقهالدي،الحبحارمةلمافةالحالميالإسلاميالزنمر-

هـ1411صفر2-23سا

صتر12-9تاريحطهرانليوالعر!،الأسلاملينالإلادحمرقلماقنةالحالجةالدرة-

سالعراقحولىليوالمخحرسالألرىعرل!دراحالكوبتديالحالمبال!!رميالمهرحالى-

.ام299يخاير2ا-ا9

هـ.ا124اتحدةالعريةالأماراتدولةلير!الىلصالنمافي3المو-

.افراامؤصةلظمهاالي،المملرطموحاتالراقعنحدياتب!الإسلاميالإعلاملدوة-

.م2991مابواهـ-412القحدةذيفيالأرمرجاممةمعسافحاود!الجرية

31ساريحالاصلابةالكونولتدوللريارةرسميو!دصسالمصريالأوقافولبرمعلا!ر-

م2991سبمر25-

لماا3لسةالأولىحمادىلهر2-5صلالأرهرال!!لابةالحرتلحمععرافاليالمؤنمر-

جامعهمعلالاشتراكالاسلامةالحامماترال!نطتهالديللعلومالإللاميالوجهمؤتمر-

هـ.1314سةا،رهر

العالجةثبمملاللكلحانزةالاخارلحادفينارك-

لظمها-واليماسبرد،،لويلأعمالمعاصرةقىاءة.الرقفد!ثيالعلمةالدوة-

14،51يوميوالحاورلنفافةالمرليالركرمعالقاهرةحامعة-الآدا!سكيةالعلمة

م9991مارس

.الاسلامعوالىمختالقامرةجاسة-العلومداركبةلحيالإسلابةللعلمةالرابعالدوليالمزنمر-

.ام999مايومن5"4هـ-0142الحرمس18،91لاريحاالعولةعصر!ي

كاملصالحمركرأتامهاافيالأللامي"والحلالمحاعرالوافع-الانصاديالمادألدوة-

.م002مارسمى22023تاربخالأرمرلحامحةالاسلاميللاتتماد

عرالىغت،الفاهرةحامت-الحلومداركبةلحيالإصلايةللفلممةالحاصالدولىالزنمر-

صنيوت2،3هـ-1421ا!رممن27/28تجاريح،الحصاراتوحواراالإسلام

الهفةرنروعاتالإصلامأعوالىنحتالحلومداركيةفيللملعةالادسالدموليالمؤنمر-

.م02-2/41/،1"الحدلة
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للمؤلفكتب

،العقيدة!.

الإسلاميةالعقيدةنور!يا-

اللهصالحديتأد!2-

الأرهرلهالإعدادلهللنهادهالوحيدعلم3-

الإعسلامةالععدةدرالةلحيالتمهيد4-

،الاعصام!دار.الإسلايةالععبدةليالإلهات5-

اليهلاني!امطبةالاصلامديالثعاعة6-

الاعمعام،."داروحصاثصهادلانلهاالمحمديةالوة7-

الصما،."!ةالإسلاميةالعمدةليوالركلالرسالة-8

الفلسفلاواذخلان!!.

!.المحارف"داروالملالسعةالمنكلحبردرالاتديالروح9-

المارد11."دار.مهالاسلاموموفالملفيالعكرديالاليالجتمعا-.

الصما،!!نة.والملميالدبنيالمكر!ي)لاليةقصابا-11

الصفا""مكتبةوالةسنلقرآده(خلاقةقي-12

مصر".دهضة"ميهةالمحاصرالإسلاميالفكرقصايا-13

"الاديان!.

الندى!."دارالأدبالىلدرا!ةالمدخلا-4

الصماا.ميهة09الجرانليالصرايخةأصولا-5

رالصراية.أوروبا-61

الصمالى."مكتة.الفرآنديورسافهالمح17-

الوداء""دار.الإلاليوالتاريخالقرآنياليادفيالثميطانعادة18-

الإسلاميةاالفرق!.

الإسلامة.الجماعاتليرالحوار-91

المصرية،الهمة"ميهةالايلابةالمرقدراسةثيمقدمة0-2

الاسلاميالهممرفياليهعرقصية31-
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الشريفالحديثواالنبورلةالسيرة!!

الصفاه.مكةرمصادالحيالرصول

الصما!"مكتة.الكعةحولالرلول

)1(والوحيالرعرل

.!الحدبئةالعرلة،المؤلمة.المخمعوقضاياالرسول

،.الحدينةالعريةإالمؤسةوالوالفاتالرسول

المعار!!ادارالرلول!الرعدند

الدى"الأدارالوبةالحكمةشرحبرالالىأير

لإسلامية،االشرلعةج!

!-الحدنةالعريةالمؤسة9.الربمةتطقمحاررة

.الدى،"دار.اسلاميدل!ورلحو

الدىإ.إدارالملمةالأسرةأحلاق

الدى"..دارالإسلامفيالحادات

ا-الله-رحمهالمسيررمضانأحمدسيد/الدكتورفضي!ةمؤلفاتلخقيغ

الدى،."دار.الفرآلىمعالة

الحدنجة"العرية"المؤسمة.المطهرةالة

الحدنةاالرلية"المؤيمة.والمي!للمادلنالفرآدإلرام

الدى،دار!ترآبةدراسات

***

المحمدبة"الرةايحرادجديدةطحةديصدر)1(
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الفهرس

صةالقد

الال!الرحيالأولالمحل

واصطلاخالغةالوحي:لأولاالمث

الوحيلكلمةاللمويةالمعالي*

----الاثارة-

المطريالالهام-

الابىالإلهام-

يةالرص-

الإلهيالاصطعاء*

----للوحيالرعيالاصطلاح*

الرحي-*أنراع

الرحيملكأوصا!*

الوحىعصمة:اننيالمبحث-

للوحي.الإلهي*الممان

إلهالرحبكلصدرالي*إبمالى

الحرابقفحة*

فاسدةناوبلا!-

،.المحقق!مع-

والرسالةالبرة-:نيانالفصل

------الرسالاتالىالر*حاجة

الي-تريصء

-------والردولاليء

.الأبل!!!افماصل

.-01101العرمأولر-

الألاءأ!ضل-

-.-----..-اقفمبل-حكم

....الرسالاتأصرل

.001-...المفدسةال!ب*

الؤآلىليلال!الأيماد-

---ابراهيمصحف-

...الرراة-

الإسلاميلاالعقيدةلرسل!ولةلرساا

35

73

73
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لأسلاميةاةلعقيدايئلرسلوالةالرسا

دررلرا-

عللاا-

-9ترآكينه-

العاداتوخوارقالممجرة-.لثاثالمصل-

المعحزة:الأولالمحث

.--المحجزةحكمةمم!

ا-اللعةليالمحجرة*

الاصطلاحليالمححزة*

المححزاتصممادح"

اللامعليهصالحاللهديمعحرات-

---اللامعيهمردىمححرات-

اللامعيهداودمححزات-

--اللامعيه!مالىمححزات-

--اللامعيهيمىمححرة-

03-.-تاؤلات*

؟سحرةسلكليكولىالىبلرممل-

؟المحزاتمناللامعيهلوحطرلالىيعدمل-

الحاداتحوارقسلوالى2-افاسيالجحث-

12-.ا*الارماص

--الكراتء

....--محرالها!يمر/مررق-

.-2!-بيىمر!3حمل-

الطاليالأبر-

الملانكةرفلة-

.---المرتىاجرا.للامة-

..!،.-المحوفة*

----الاهالة،

..-----الامدراح"

.-الأنجاءميرة.الرابمالفصل

،.00101الألاءعدد:اياولالجحت

..،..،انياول،

---الأحماليالحدد-

.--2الؤآنيالعدد*

702
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الاسلاميةالعقيدة!والرسلالرسالة

بهامخلصلنحصاتفي

دالاسإدري!.

الكمل-ذو.

..الحضر.

موسىفى.

--.-عرير.

لقمالى.

----0001تع.

ايالياءناربخفيوالمكارالزمان.الالىابحت-

----اللا!عيهآدمء

---اللامعيهلوح"

--اللامعيههود

.-اللامعلبهصالح*

-----اللامعبهإدرابمء

اللامعيهلوط*

اللامعبهإسماعل-

---.-..اللا!عبهإسحق-

اللامعيهيحقو!*

.اللامعيهيو!*

-اللامعبهنب*

اللامعيهأير!*

اللامعليهاوهارودمولى*

اللامعيهداودء

--اللامعلهسيمالى*

3--.اللاآعيهيولى*

....-.اللامعليهالع،

اللامعيهزكربا*

---.اللامعيهالمحمم!

وللمعيهاللهصلىمحمد*

سطررثيالؤلص

--لل!زل!ف

!-".الفهرس
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